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Друштво школских библиотекара Србије
Брoј: 4-1/21
Датум: 4.9.2021.г.
Београд

ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије путем Гугл мита 3.9.2021. у 18.00 часова
Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић
Пејовић (председник), Ивана Ранковић, Ингрид Граорац, Бојана Тошић Ранковић,
Слађана Маријанац.
Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар и Милица Бошковић.
Одсутни чланови Управног одбора: Малина Жупањац. Одсутни чланови Надзорног
одбора: Весна Филиповић Петровић.
Састанку је председавала председник Друштва Мирјана Радовановић Пејовић.
Записник води Маја Куриџа, секретар Друштва.
Констатовано је да постоји кворум за рад.
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред:
1.
2.
3.
4.

Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 2.6.2021.г.
Верификовање мандата чланова Надзорног одбора
Планирање активности
Текућа питања.

ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 2.6.2021. г.
Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног путем електронске преписке
2.6.2021. г, размотрен је путем електронске преписке, а такође приложен уз позив за
текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било примедби, једногласно је
усвојен записник са претходног састанка УО и НО, одржаног 2.6.2021. г.
2. тачка: Верификовање мандата чланова Надзорног одбора
На овогодишњој онлајн Скупштини Друштва школских библиотекара Србије,
одржаној 11.6.2021, предлагањем и гласањем изабрани су нови чланови Надзорног
одбора. Скупштина није била изборна за чланове Управног одбора, који је остао у
истом сазиву.
Чланови Надзорног одбора су: Весна Филиповић Петровић и Наташа Марковић
Атар (други мандат од 2021.) и Милица Бошковић (први мандат од 2021). Чланови НО
изабрали мсу Наташу Марковић Атар за председника НО.
жиро-рачун: 205-113229-95

Комерцијална банка а.д.

ПИБ: 104730308

Светогорска 42–44, Београд

матични број: 17674544

1

Друштво школских библиотекара Србије, Београд
тел: +381 069 3984728
Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs

Чланови УО су: Ингрид Граорац (потпредседник), Маја Куриџа (секретар),
Бојана Тошић Ранковић, Слађана Маријанац, Малину Жупањац, све у првом мандату
од 1.7.2020, Ивана Ранковић (други мандат од 1.7.2020.) и Мирјана Радовановић
Пејовић (председник ДШБС у првом мандату, од 1.7.2020).
3. тачка: Планирање активности
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је разматрао пријављивање и
учествовање ДШБС на Конкурс за одобравање програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2022/2023,
2023/2024. и 2024/2025. годину и предложено је да се о томе обавесте сви чланови
Друштва путем друштвених мрежа, како би се могли укључити (са својим предлозима
семинара). Такође је разматрана организација конференције ДШБС поводом 15 година
рада Друштва. Закључено је да је неопходно организовати стручне скупове, како би се
унапредило стручно усавршавање и пословање школских библиотекара, али и развила
нова познанства и партнерства, као и непосредно разменила искуства. Договорено је да
се председница обрати Народној библиотеци Србије и договори одржавање
конференције у Амфитеатру НБС. Она је додала да је у процедури отварање девизног
рачуна ДШБС ради коришћења и плаћања ZOOM платформе за одржавање вебинара.
Напоменула је да је Друштво школских библиотекара Србије успешно
реализовало свој први акредитовани вебинар „Школске библиотеке у теорији и
пракси“, одржан 16. и 17. јуна 2021. године (бесплатним коришћењем) ZOOM
платформе. Реализатори и предавачи били су школски библиотекари Ана Дуковић,
Бранка Алимпијевић, Малина Жупањац и Ивана Ранковић. Модератор скупа била је
Александра Вуковић Курдулић, а скуп су поздравиле Мирјана Радовановић Пејовић и
Ингрид Граорац, председник и потпредседник ДШБС. Вебинару је присуствовало 88
школских библиотекара из Србије, а међу њима је било и неколико колега из
Републике Српске. Школски библиотекари су оценили одличном оценом вебинар
(4,70), што говори о потреби континуираног одржавања стручних скупова онлајн.
4.тачка: Текућа питања
На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео одлуку о
награђивању лица за допринос промоцији и раду Друштва школских библиотекара
Србије. Доноси се
ОДЛУКА
да се исплати новчани износ од по 5.000, 00 динара Јовану Сандићу,
информатичару из Новог Сада, за предан рад на ажурирању сајта ДШБС и постављању
могобројних прилога, и Александри Вуковић-Курдулић, библиотекару-информатичару
из Шапца, за организацију и реализацију акредитованог вебинара ДШБС „Школске
библиотеке у теорији и пракси“, одржаног 16. и 17. јуна 2021. године бесплатним
коришћењем ZOOM платформе (Одлука 4-2/21).
Договорено је да се не доносе одлуке УО за редовна измирења Друштва, не
само за телефонске рачуне, већ и за трошкове књиговође, одржавање сајта, итд.
Председница ДШБС предложила је да се у наредном периоду купи тзв. roll-up
банер са логом и натписом Друштва јер се по потреби може веома лако спаковати и
преносити. Банер представља преносиви, склопиви, рекламни пано са механизмом за
одмотавање и намотавање. Пошто своју најширу примену банери имају на повремено
организованим скуповима као што су сајмови, изложбе, промоције, конгреси,
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конференције, предавања, закључено је да би и Друштво школских библиотекара
Србије требало да се промовише на овај начин.

Састанак је завршен у 19.10 часова.
Записничар
Маја Куриџа, секретар Друштва

Председник Друштва
Мирјана Радовановић Пејовић
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