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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

БРОЈ  246-1/15      

ДАТУМ 3.9.2015.      

      БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2     

 

 

 
     

                                                                            Записник  

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара 

Србије одржаног у Ваздухопловној академији у Београду 27.8.2015. године 

 

    Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Роксанда 

Игњатовић, Зорица Смиљанић, Јулијана Ћоровић,  Јелена Бабић и Наташа 

Марковић Атар. Гордана Лукић и Драгана Пешић Главашевић оправдано су 

одсутне. Анђелка Танчић и Слађана Галушка присуствовале су због треће тачке 

Дневног реда. 

   Из Надзорног одбора биле су присутне Мира Меглић и Тања Маљоковић. 

Жељко Марчетић је јавио да има обавезе у својој школи. 

  Састанак је почео у 13 сати и 25 минута. 

 

            Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 

текуће седнице 

2. Активности Друштва у периоду јун  ̶  август и договор о активностима на 

почетку школске 2015/2016. године 

3. Решавање питања у вези са телефоном Друштва 

4. Расписивање конкурса за Награду "Мина Караџић" 

5. Текућа питања 
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1. Тачка 

         Председница Друштва је отворила састанак рекавши присутнима да јој се 

Драгана јавила тог јутра са извињењем да неће доћи због здравствених 

проблема. Жељко је јавио да има обавезе у школи и да ће доћи ако то буде било 

могуће. Подсетила је да је Гордана у електронској преписци рекла да је спречена 

да дође овог дана. 

        На питање да ли се усваја Записник са прошлог састанка, Мира је рекла да се 

не слаже са њим јер од секретара и председнице није добила одговор на питање 

да ли се меморандум Друштва може користити за  документа НО. Роксандаје 

одговорила да је то питање постављено после званичног завршетка састанка и да 

зато није  схватила да је у том тренутку одговор неопходан. До сада није била 

пракса да се на меморандуму нађу и та документа. Предложила је да УО о томе 

донесе одлуку у оквиру 5. тачке. Мирин други разлог неслагања са претходним 

записником био је неприхватање свих допуна и корекција које је она унела у 

радну верзију. Секретар је одговорио да су исправке прихваћене и да су сви 

чланови УО и НО могли у електронском облику да коригују радну верзију 

Записника. Сва имена и додатне информације секретар је задржао. Интервенције 

су биле и стилске. Истакао је да је веома напорно забележити сваки податак на 

састанку који траје пет сати. Зато и јесте замолио учеснике састанка да помогну 

при употпуњавању сваког записника. У вези с овим Јулијана је предложила да 

вођење састанка и записник треба да имају следећи ток: предлагање одређене 

тачке дневног реда, образлагање тог предлога и гласање. Све изван тога може се 

унети у записник само на инсистирање говорника. Други Јулијанин предлог 

односи се на одлуке УО које се већином гласова донесу на физичком састанку – 

такве одлуке се могу мењати у електронској и било којој другој форми само 

уколико се сви чланови УО сагласе са тим другим предлогом. Предлог је 

образложила чињеницом да смо одлуку УО (донесену гласањем на претходној 

седници уживо) изменили у електронској преписци током наредних дана. Мира 

је подсетила присутне да се само треба држати члана 38 Пословника о раду УО 

Друштва. Са Јулијаниним предлозима су се сви сложили.  

        Дневни ред је усвојен пошто је председница навела конкретне активности 

под тачком 2. 
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2. Тачка 

        Роксанда је образложила наслов друге тачке потребом да се на овом 

састанку наведе више различитих, важних активности Друштва у периоду између 

два састанка, а посебно да се верификују одлуке које су током овог периода 

донете електронским путем: састављање предлога за измене и допуне 

Правилника о финансирању школа, предлог за измене ЗОСОВ-а (поменути 

документи ће бити и прилог уз Записник), одлука да Друштво подржи пројекат 

Читалићи. Обавестила је присутне да Друштво није добило никакав одговор на 

писмо које је она мејлом послала 15.6. ове године на адресу Министарства 

просвете:  Снежани Марковић и Жељки Радојичић Лукић, а три примерка  

предала на писарници Министарства истог дана. Подсетила је да се ради о нашем 

предлогу за измену и допуну новог Правилника о финансирању школа. То писмо 

су чланови УО и НО састављали у електронској преписци од 10. до 14. јуна. Ово 

писмо је у прилогу овом записнику. Председница је нагласила да је 9.6. звала 

кабинет Снежане Марковић, желећи да закаже састанак, али је добила одговор 

да је боље да Друштво пошаље писмо са конкретним предлозима.  

        Јулијана је додала да се писмом обратила Друштву директора школа, али да 

ни она није добила никакав одговор. Писмо је у прилогу. 

        Јелена је слала текст бројним медијским кућама: Политици, РТС-у, листу 

Данас, Новом магазину, Радио Београду. Контактирала је са новинарима ових 

медија и само је Нови магазин објавио прилог. Обраћала се Друштву за српски 

језик, Библиографском друштву Србије, Српском књижевном друштву, Друштву 

учитеља, САНУ, Катедри за библиотекарство на Филолошком факултету у 

Београду, као и на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу. После ретких 

одговора представника ових институција да ће пружити подршку, уследила је 

званична информација Друштва директора да ће правилник бити повучен. 

       Јелена и Јулијана су предложиле хитан састанак са представницима 

Министарства већ сутра. У исто време бисмо успоставили контакте са 

синдикатима, медијима и Друштвом директора. Роксанда је подсетила на идеју 

да се уради спот који ће промовисати важност школских библиотека. У споту би 

могао да учествује познат глумац или нека друга јавна личност. Јулијана је 
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предложила да организујемо скуп на самом почетку школске године, а Анђелка 

додала да је то добра идеја и да би тај скуп могао да буде јавни скуп, у октобру, 

уместо планиранe свечаности посвећене Месецу школских библиотека . Тада 

бисмо могли да позовемо колеге, родитеље, ђаке... 

        Роксанда је рекла да уколико Унија синдиката буде организовала неки 

протест неко од нас може да буде говорник на том скупу, а Јулијана да неко оде 

у Министарство и закаже пријем. Роксандина идеја је и да МПС–у упутимо писмо 

у којем бисмо тражили пријем и разговарали о решавању насталих проблема. 

Мира је додала да треба за основне школе да тражимо оно што је дато средњим 

школама.     Предлог је да у писму тражимо да се статус школског библиотекара 

изједначи са статусом других стручних сарадника: педагогом и психологом. 

Писмо треба да се пошаље са назнаком ХИТНО. Јулијана је предложила да се 

наведе следеће: нагласити број књига, ставити везник или и број одељења 16 као 

почетни. Мира је додала да би полазни број књига у фонду требало да буде 3000. 

Све је једногласно усвојено. 

        Анђелка је предложила да одмах позовемо Симу Поткоњака и замолимо га 

за помоћ и савет око заказивања састанка у Министарству. Слађана и Јелена су 

се јавиле да саставе писмо и пошаљу на различите адресе. Јелена је предложила 

да се активности школских библиотекара поставе на фејсбук Друштва. Сви 

предлози су једногласно усвојени.  

        После разговора са Симом Поткоњаком (током паузе) Слађана је рекла да 

треба заказати састанак са Жељаном Лукић Радојичић. Сви су се сложили са овим 

предлогом. 

        Договорено је и да Јелена, Зорица, Анђелка, Јулијана и ја будемо радна група 

за организовање пројекта „СОС библиотека”. За координатора пројекта јавила се 

Јулијана. Остали су се сложили. 

        Председница је обавестила да предлоге Друштва за измену спорних чланова 

ЗОСОВ-а, које је Мира иницирала, Народна скупштина треба ускоро да разматра. 

Процедура у Скупштини је у току. (Мира је 21. јуна послала мејлом члановима УО 

и НО обавештење које је добила у Скупштини града да наше предлоге за измене 

и допуне ЗОСОВ-а можемо доставити Министарству просвете, Сектору за правне 

послове. Предложила је да их пошаљемо и посланичким групама у Скупштини. У 
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писму које смо послали Министарству били су наши предлози измена и допуна 

поменутог закона. До прецизних формулација предлога дошли смо  

електронском преписком која је трајала од 21. до 24. јуна ове године. 

Предложили смо да се промене следећи чланови ЗОСОВ-а, објављеног у 

Службеном гласнику бр. 72/09, 52/11, 55/13: члан 13, став 3, тачка 5; члан 30, став 

3, тачка 1 и члан 76, став 4, тачка 6. Коначну верзију Роксанда је послала 25. јуна 

на адресу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, с напоменом 

Јавна расправа ЗОСОВ. Предлоге за измену ових чланова на меморандуму 

Друштва секретар је послао свима 2. јула. Документ је у прилогу записнику. Од 

Јелене смо добили мејл са позивом за присуствовање Јавној расправи 7. и 8. јула 

у Скупштини града. Другог дана Јулијана је у свом излагању истакла важност и 

специфичност послова које обављају школски библиотекари. У име ДШБС Јавној 

расправи је присуствовало пет чланова Друштва.) 

        Роксанда је подсетила да јој је Маја Радоман Цветићанин у јуну послала мејл 

у којем се обратила Друштву са молбом да подржи Читалиће у наредној 

школској години. Реализовала би их кроз три пројекта: 1 ) Школски образовно-

васпитни пројекат "Читалићи 2016", 2) Такмичење у вештинама Разумевање 

прочитаног и Писано изражавање "Читалићи 2016" и 3) Међународну смотру 

читалаштва "Читалићи 2016". У писму су била још два прилога: Стручно упутство 

о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе (из 

Министарства просвете) и елаборат у којем је представљен сваки сегмент 

такмичења "Читалићи 2016". (Роксанда је ова документа послала мејлом 

члановима УО и НО 24. јуна. У електронској преписци од 25. до 30. јуна чланови 

УО и НО су износили своја мишљења и гласали да ли треба подржати Мајин 

пројекат. Већином гласова донета је одлука да Друштво подржи пројекат 

"Читалићи 2016".) Јулијана је нагласила да није била сагласна да Читалићи 

прерасту у смотру. Инсистирала је да у записник уђе текст њеног одговора Маји, 

послан 26. јуна. Цитирам: 

Draga Majo, koleginice i kolega Željko, 

Evo mog  mišljenja i odgovora na  obraćanje koleginice Maje.      

Najpre ti čestitam na trudu i energiji koje ulažeš u  rad. 
 
Moje mišljenje je sledeće. 

Tvoje obraćanje se tiče 3 projekta. 
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1. Projekat Čitalići već 2 godine podržava Društvo i Ministarstvo, tako da može biti podržano i ove godine, kao što 
je i bilo pre izvesnog vremena sa iznosom od 5000 dinara, za šta sam glasala. Zarad toga,  možemo napraviti 
izuzetak od principa koji smo na UO usvojili. 
 
Takođe mislim da svi projekti koji su imali podršku pre odluke o uređivanju te oblasti putem zvanične objave poziva 
ili konkursa  treba da imaju istu šansu. 
   
2. Projekat  .Veština čitanja... ne podržavam iz 2 razloga 
 
 - Prvi je odluka UO da se ta priča uredi i da se objavi poziv( konkursi) za sve bibliotekare.  Raspisivanje konkursa 
je važno i ne bih sada da  trošim vaše  vreme elaborirajući nešto što svi razumemo i što je i na Skupštini podržano. 
 
- Drugi  razlog će i tebi dati vremena da dobro promisliš o izazovima realizacije te atraktivne teme. To ti govorim iz 
iskustva. 
 
A to takođe znači da ćeš u sledujuećem ciklusu konkursa imati pravo da ga ponudiš Društvu. 
Neće se ništa strašno desiti za 1 godinu. Može samo da bude bolje. Možda se na konkurs neće javiti niko, ali naša 
je dužnost da to valjano uradimo. 

 

3.Projekat  Međunarodni konkurs, takođe ne podržavam iz 2 razloga. 

- Prvi je , opet, konkurs. 
 
- Drugi   je što već imamo međunarodni skup koji je izglasan pre ovog saziva UO i moramo ga ispoštovati. Inače 
mislim da nam najpre valja ugostiti  domaće, posebno one koji plaćaju članarinu, taj novac nam je dat da ga s 
poštovanjem trošimo. 
Tvoj Međunarodni skup i inače podržava tvoja škola, učesnici i autiori su  iz tvog kolektiva, kao što kažeš, a škola je 
takođe ustanova i može aplicirati . Iduće godine ćemo imati konkurs , pa ćeš moći  i to da  prijaviš. 
 
Dobro je da se tradicija promocije čitanja  prenosi na  Društvo,. Inačete vrste takmičenja postoje od kad postoje 
školske biblioteke, ali mahom u organizaciji Društva bibliotekara Srbije. 
 
 I tu dolazimo do tvog pitanja u vezi suorganizacije. Odgovaram ti nevezano za prethodno , jer je odgovor opšte 
prirode.  
 
Ukratko, - projekti koje naše Društvo podržava treba to i da ostanu. Naše Društvo ne bi ni bilo osnovano da smo se 
mogli uklopiti u DBS ili DSJK. Za njih svako poštovanje, ali u njihovim divnim projektima , bili smo samo učesnici ili 
gosti. Po sistemu reciprociteta tako treba da bude i u našem slučaju. Inače poštujem oba Društva, kao društva 
autoriteta. 
 
 
Potrudićemo se da oblast projektnih aktivnost članova uredimo i u oblasti očekivanjima . Da Društvo podrži 
projekat, ne znači samo ustupanje adrese da bi se to tehnički uradilo . To znači i suštinsku i praktičnu podršku. I to 
zahteva dobru organizaciju i širu podršku. 

I na kraju, nadam se da ćemo sve vezano za konkurs završiti do Skupštine, tako da će  u narednom ciklusu biti 
dovoljno vremena, za prijave, odluke i aplikacije. 
 
S poštovanjem , Julijana 
 

        И Зорица је поновила да се није сложила са тиме да Друштво подржи овај 
пројекат јер не може да се појави на конкурсу. 
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        Роксанда је подсетила да је рок за слање Мајиних докумената у 
Министарство био 15. јул и да зато Мајин пројекат није чекао конкурс Друштва. 
Друштво још није утврдило правила конкурса за пројекте нити је, због тога, могло 
да распише конкурс. На прошлом састанку смо се договорили да се конкурс за 
пројекте објави у септембру. 
        Јулијана је предложила да се 20. септембар одреди као рок за пријаву 
пројеката на конкурс. Предлог су сви прихватили. 
        Изгласали смо одлуку да комисија задужена за конкурсе треба да 
формулише текст конкурса за пројекте школских библиотекара и да га пошаље 
на увид члановима УО и НО до 17. септембра. Јавни позив на конкурс треба 
објавити на сајту Друштва и у Службеном гласнику до 20.9.2015. год. 
         У вези са најављеним наградним конкурсом Путуј и не заборави да ми 
пишеш, Роксанда је подсетила да треба анимирати ђаке и колеге у школама да 
радове (литерарне, ликовне и видео снимке) пошаљу на наведену адресу до 
24.9.2015. године. Јелена је предложила да она и Роксанда одреде жири, што је  
прихваћено.  
        Председница је рекла да је 19. јуна плаћена регистрација домена у износу од 
700 (седамсто ) динара и хостинг пакет за сајт у износу од 5400 (пет хиљада 
четиристо) динара. Сви су се сложили са овим износима.  
        Међународни стручни скуп, планиран од пролећа и заказан за почетак 
октобра, неће бити организован. Иако су га подржали учесници из више околних 
земаља и сложили се да је школским библиотекарима потребна подршка, 
отказали су учешће због финансијских проблема које и сами имају. Роксанда је 
истакла да овакав скуп остаје у плану за будућност јер су финансије, очигледно, 
свима проблем. 
        Јулијана је подсетила да је организовање трибина, стручних скупова, 
пројеката... јавни позив за све чланове Друштва и да све треба да прође кроз 
конкурс.  
        Говорећи о најављеној трибини, Роксанда је питала да ли се слажемо да у 
децембру организујемо стручни скуп – трибину – о књижевности за децу и младе. 
Пошто су се сви сложили, Зорица је истакла да том приликом треба упутити 
школске библиотекаре у наслове који би младим читаоцима омогућили да се 
духовно обогаћују и развијају јер издавачи објављују дела са различитим 
садржајима. 
        Анђелка је нагласила да треба организовати што више стручних скупова како 
бисмо привукли чланове. Скупови би носили одређен број сати стручног 
усавршавања на нивоу установе. Идеја са овом трибином као стручним скупом је 
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добра јер се односи на свакодневну праксу. Зато треба позвати и колеге које 
пишу. Ову трибину треба припремити и пријавити је на конкурсу Друштва и 
акредитовати у ЗУОВ-у два месеца пре одржавања. 
        Роксанда је подсетила да је рок за пријаву акредитација семинара за 
наредне две школске године до краја октобра.  
        Слађана је предложила да пошаљемо писма школским управама у којима ће 
бити обавештење и о семинарима. Није довољна реклама која се налази на сајту 
Друштва. Јулијана је додала да у тим писмима треба да се нађу и информације о 
пројектима. Слађана је поставила питање у вези са акредитацијом семинара за 
следедећи циклус. Она и Анђелка имају конкретан предлог за једнодневни 
семинар уживо. Јулијана је одговорила да тај семинар пријаве на конкурс који ће 
објавити Друштво.  
       Што се тиче часописа Школски библиотекар, Роксанда је рекла да  следећем 
састанку у октобру обавезно треба да присуствују уредник Маја Радоман 
Цветићанин и чланови редакције. Часопис мора да се профилише: треба 
пажљиво бирати текстове који се односе на одређену тему. Проблем је и то што 
нема довољно адекватних текстова. Предлози су прихваћени.  
       (Тања је отишла са састанка у 17 и 20 због већ договорених обавеза.) 
        Роксанда је подсетила на то да смо добили задатак да дамо предлог 
стандарда компетенција за библиотекаре. Јулијана је предложила да се више нас 
укључи у тај посао. Предлози треба да произађу из нашег Правилника. Сви су се 
сложили са Јулијаном. 
 

3. Тачка 
         Овом састанку Анђелка Танчић присуствује како би се рeшио проблем 
настао око рачуна мобилног телефона Друштва.  
         Председница Друштва је отворила тему рекавши да је телефон Друштва 
бивша председница Слађана Галушка предала Љиљани Ђорђевић, тадашњем 
секретару, на састанку УО након Скупштине, 28. марта 2014. Роксанда је 
инсистирала тада да се ова предаја телефона унесе и у Записник, као и да је 
Слађана на Роксандино питање чији је то телефон, одговорила да се ради о 
телефону Друштва. Љиљана Ђорђевић је на састанку УО и НО 26. маја прошле 
године телефон предала председници.  Друштво је редовно плаћало рачуне. 
Када је рађен годишњи финансијски извештај, речено јој је да се телефон води 
на приватно лице, што председница није знала, нити било ко у УО и НО тада. 
Проблем је био и то што нису постојали сви рачуни за претходну годину. Она је 
звала Теленор и питала како може да преведе број на Друштво. Добила је 
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информацију да власник телефона, тј. броја, мора доћи лично код њих да би 
раскинуо претходни уговор. Роксанда је о томе обавестила Анђелку и неколико 
пута током марта јој се обраћала да ово питање реше. Од Анђелке је добила 
одговор да ће све решити после 2. априла због приватних и пословних обавеза. 
Друштво је тада од Теленора добило нови, бесплатни број,  картица са старим 
бројем је запечаћена, а свим члановима је послата информација о новом броју.  
         Анђелка је одговорила да јој није јављено да Друштво има нови број. Рачуни 
на њено име су јој стизали до новембра прошле године. Није их добијала од 
децембра, а у јулу јој је стигла опомена о тромесечном неплаћању рачуна. Рекла 
је да је платила та три рачуна и питала да ли Друштво може да јој врати новац. 
Телефон који је добила у пакету за динар она сматра својим. Јулијана је 
предложила да Друштво да Анђелки телефон јер је исплатила казнене рачуне или 
да га узме и врати јој износ који је дала. Цео УО је једногласно одлучио да 
Анђелка задржи телефон. Она је на то пристала. Роксанда је тада Анђелки 
предала телефон и запечаћену картицу. Рекла је  да до 23. јула није знала да се и 
телефон Друштва води на Анђелкино име и о томе је тог дана мејлом обавестила 
чланове УО и НО. Анђелка је рекла да није било могуће пријавити број на име 
Друштва у време када је он узет за потребе председника и секретара ДШБС. 
         

4. Тачка 
         Роксанда је отворила питање Награде "Мина Караџић" предлогом      да     
ове године у комисији за избор буду исти чланови који су били прошле године: 
Славица Петровић, Љиљана Ђорђевић и Жељко Марчетић. Треба их питати да ли 
се слажу са овим предлогом. УО се сложио да они остану у комисији. Рок за 
пријаву на конкурс за ову награду биће 10. октобар а објављивање добитника 
награде 17. октобар. Награда ће бити уручена 23. октобра на Дан школских 
библиотекара. 

 
    5. Тачка 
        Отварајући поново питање Базе, Јулијана је питала Слађану шта се са њом 
дешава. Слађана је одговорила да је од аутора Ивице Ненадића добила све 
податке из Базе и проследила их свим члановима УО 15. јуна. Јулијана је 
предложила да Ивица угаси софтвер Базе, са чиме су се чланови УО и НО 
једногласно сагласили. УО треба да му на меморандуму Друштва пошаље писмо 
са захтевом да угаси Базу и да нам пошаље обавештење оверено печатом своје 
фирме да ју је угасио. Писмо треба да буде препоручено, како би у пошти постојао 
траг о њему. Мира је тражила од Слађане да сачини званичан писмени извештај 
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о томе колико је База била корисна Друштву и да ли је оправдала новац који је за 
њу дат.  Чланови УО су се сложили са овим предлозима. 
         Што се тиче старог сајта, Јелена је рекла да на њега треба поставити 
обавештење да није више у функцији и да постоји нови. Замолила је да сви 
шаљемо текстове и прилоге за нови сајт а она ће их постављати. Предложила је 
да се на сајту постави датум до ког ће колеге моћи да шаљу прилоге за часопис, 
као и информација када ће нови број изаћи. Са овим предлозима су се сви 
сложили. 
         У вези са Мириним питањем да ли документи НО могу да се нађу на 
меморандуму Друштва, УО је после консултација једногласно одлучио да то 
може пошто нигде у Статуту Друштва не пише супротно. 

        
    Састанак је завршен у 18 сати и 15 минута. 

 

 

                                                                                                        Наташа Марковић Атар 

                                                                                                         Секретар Друштва 

                                   
 

                                                             

                                                                                      Председник Друштва 

      

                                                                                        Роксанда Игњатовић 

 


