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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

БРОЈ 229 

ДАТУМ 3.4.2014. 

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2  

 
  

 
 

Записник 
 

 

са конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србије, одржаног 28. марта 2014. године, у ОШ „Дринка Павловић“, у 
Београду 

Састанку су присуствовали чланови УО: Љиљана Ђорђевић, Маја Радоман 

Цветићанин, Роксанда Игњатовић, Гордана Лукић, Зорица Смиљанић, Јелена Бабић, и 
Наташа Марковић, чланови претходног УО: Слађана Галушка, Анђелка Танчић и Славица 

Хорват, као и чланови НО: Жељко Марчетић, Бранислава Максић и Славица Петровић. 
Састанку је присуствовала и Мира Меглић. 
 

Састанак је  почео у 15.00. 
 

 

Дневни ред 
 

1. Конституисање новог сазива УО  
2. Усвајање Записника са претходне седнице 
3. Избор потпредседника Друштва 

4. Договор око примопредаје материјала и задужења 
5. Сајт ДШБС 

6. Извештај о раду Базе података 
7. Разно 
 

 
1. тачка 

На почетку састанка констатовано је да је Скупштина предлагањем и гласањем 
изабрала нове чланове УО: Роксанду Игњатовић, Гордану Лукић, Зорицу Смиљанић, 

Јелену Бабић, и Наташу Марковић, те да је за председника Друштва изабрана Роксанда 
Игњатовић. 

 

2. тачка 
Записник са претходне седнице је усвојен једногласно. 

 
3. тачка 
Приступило се избору потпредседника Друштва. На ову функцију изабрана је 

Гордана Лукић, која је предложила да се у раду Друштва мало више ангажују 
библиотекари средњих школа.  
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4. тачка 
Слађана Галушка и Роксанда Игњатовић су се договориле око примопредаје 

материјала, документације Друштва. Примопредаја осталих задужења председника 

Друштва захтева мало дужи период и биће благовремено извршена у договору између 
садашњег и одлазећег председника. Постављено је и питање седишта Друштва. Мира 

Меглић је обавестила присутне да УО може да промени адресу седишта. Анђелка Танчић 
је коментарисала да промена седишта Друштва захтева извесна финансијска средства па 
је остало неизвесно да ли ће седиште бити промењено. 

 
5. тачка 

Покренуто је питање сајта, али пошто је ово коститутивни састанак, нови 
председник Друштва, Роксанда Игњатовић је предложила да се важнија питања одложе 
док се нови чланови УО упознају са Статутом ДШБС и Пословником о раду УО. 

Договорено је да се формира тим за уређивање сајта. 
 

6. тачка 
На поновно питање колегинице Мире Меглић о потреби рада Базе, Слађана 

Галушка је образложила да је База формирана 2011. године и да је замишљена као 

корисна база података која би служила између осталог и за размену докумената. 
Напоменула је да је обука за пријаву у базу организована четири пута и да и даље 

поједини библиотекари не остављају праве податке што онемогућава потпуни рад базе 
што не значи да база није радила. 

 

7. тачка 
Роксанда Игњатовић је обавестила присутне да је добила позив Хрватске удруге 

школских књижничара да присуствује међународном скупу Прољетна школа школских 
књижничара који ће се од 6. до 9. априла одржати у Пули. Чланови УО и НО сагласили 
су се предлогом да Роксанда Игњатовић представља ДШБС на скупу. Једногласно је 

донета одлука да се са рачуна Друштва Роксанди Игњатовић надокнаде трошкови пута и 
смештаја током скупа.  

Слађана Галушка предала је мобилни телефон, власништво Друштва, секретару 
Љиљани Ђорђевић.  

Следећи састанак договорен је почетком маја. 

 
Састанак завршен у 17.30. 

 
Записничар 

Љиљана Ђорђевић 
 
 

Слађана Галушка, 

 

председник Друштва 

 


