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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ      

БРОЈ 241-1/15   

ДАТУМ 4.5.2015.      

                БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2         

    

Записник 

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србије одржаног у ОШ „Краљ Петар Први“ у Београду 

27.4.2015. године 

 

    Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Роксанда 

Игњатовић, Гордана Лукић, Зорица Смиљанић, Драгана Пешић Главашевић, 

Јулијана Брадић и Наташа Марковић Атар. Јелена Бабић је оправдано одсутна. 

Маја Радоман Цветићанин је присуствовала као гост. 

   Присутни су били сви чланови Надзорног одбора: Мира Меглић, Тања 

Маљоковић и Жељко Марчетић. 

  Састанак је почео у 16 сати и 40 минута. 

 

 

            Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 

текуће седнице 

2. Конституисање новог НО и нови чланови УО 

3. Разматрање активности Друштва у протеклом периоду и подела 

задужења за наредни период 

4. Текућа питања 

 

 

1. Тачка 

 

Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 
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2. Тачка 

 

Председница Друштва је констатовала да је Скупштина предлагањем и 

гласањем изабрала нове чланове УО: Драгану Пешић Главашевић и Јулијану 

Брадић. Нови чланови Надзорног одбора су Тања Маљоковић и Мира 

Меглић. Скупштина је поново изабрала Жељка Марчетића као трећег члана 

НО. 

Претходним члановима су истекли мандати. 

3. Тачка 

 

      Роксанда Игњатовић је рекла да је са Лазаром Булићем потписан уговор 

23. марта и да је тог дана исплаћен и други, преостали  део надокнаде за 

израду сајта.Сајт је још у фази постављања материјала, о чему је било речи 

и на Скупштини. Уредник сајта је Јелена Бабић, тренутно одсутна, па је 

одлучено да се о томе разговара када и она буде на састанку. 

       Председница Друштва је упознала присутне да је постојао проблем са 

телефонским бројем Друштва јер се водио на Анђелку Танчић. Роксанди је у 

Теленору речено да Анђелка лично мора да дође да би раскинула уговор са 

њима.Како Анђелка није дошла, Друштво је добило нови бесплатни број. 

       Јулијана је предложила да Друштво пошаље службено писмо Ивици 

Ненадићу у којем ће се позвати на уговор склопљен са њим ради креирања 

Базе. Тражиће се да Ивица врати Друштву податке из Базе јер је она сада 

недоступна члановима. Гордана је истакла да смо о овоме већ разговарали 

на претходним састанцима. Предложила је да се Друштво директно и 

званично обрати фирми БИПИН ЕЛЕКТРОНИК због власништва над Базом јер 

Друштво већ дуже време нема увид у њу нити приступ. Јулијана је 

предложила да се у име УО и НО Слађани пошаље писмо којим бисмо је 

подсетили да одржи обећање дато на Скупштини. У писму би се Друштво 

позвало на установљен Етички кодекс. Уколико она не одговори у року од 

две недеље, Друштво ће се обратити Ивици са захтевом да врати право на 

Базу. Маја је предложила да се Слађани и Анђелки ускрати право на 

коришћење Базе пошто је Друштво поврати, јер њих две имају економску 

корист од ње. Сва обавештења о семинарима које су оне организовале као 

аутори, чланови Друштва су добијали преко Базе. Иначе, База није доступна 

осталима већ дуже време. Тања је додала да су подаци чланова остављени у 

Бази лично власништво тих чланова. Истакла је да је кажњив законом сваки 

покушај злоупотребе тих података, а то може бити уколико нам се не врати 

власништво над Базом. 
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     Мира Меглић је рекла да ће скенирати Уговор са фирмом БИПИН 

ЕЛЕКТОНИК  и проследити га Санди, а она треба да га пошаље свим 

члановима УО  како би  имали увид у текст уговора. 

          Председница је изнела идеју о конкурсу о којем се разговарало прошле    

године,  а који би био расписан у мају. Реч је о путопису у виду књиге или 

разгледнице у различитим медијским формама, који би састављали ученици. Тиме 

би се промовисала талентована деца и библиотекари који са децом раде. 

        У 17 сати и 20 минута чланови НО су отишли на свој састанак. 

        Роксанда је обавестила УО да је Друштво исплатило 6500,00 динара 

Оштром Перцету као финансијску подршку. Одлуку о овој исплати УО је донео 

договором електронским путем 25. и 26.3.2015. год. ина овом састанку 

јеверификује.Такође је рекла да је заједно са Горданом Лукић, Наташом 

Марковић Атар и Јеленом Бабић била на Интернест форуму у име Друштва, 

јер је сколопљен Уговор о сарадњи Друштва са Библиотеком плус. Маја је 

овом приликом званично упутила позив на завршницу Читалића 16. маја ове 

године. Сви су се сложили да Маја остане уредник часописа Школски 

библиотекар.  

      У 17 сати и 35 минута са састанка су отишле Гордана Лукић (враћа се у 

Крушевац), Драгана Пешић Главашевић (из Ниша) и Маја Радоман 

Цветићанин (из Алексинца). 

      У даљем току састанка разговарало се о конкурсу који треба осмислити  

и поставити на сајт у мају. Јулијана је нагласила да треба наградити и 

библиотекара и ученика. Нарочито је важно да се формира комисија или 

жири који ће одабрати најбоље радове. Неопходно је заинтересовати колеге 

да учествују у конкурсу. Идеја о штампању књиге са најбољим радовима за 

сада није могућа, јер спонзорство  није извесно. 

         Састанку су се у 17 сати и 45 минута придружили Мира Меглић и 

Жељко Марчетић из НО. 

        Предложено је да се на сајту Друштва постави конкурс за нове 

пројекте како би све заинтересоване колеге могле да учествују. Потребно је 

основати комисију за расписивање конкурса. Она би прво истраживала шта 

може бити пројекат и бавила би се детаљима пројеката. Потом би се предлог 

комисије износио УО на усвајање. Мира Меглић је предложила да се 

формира комисија или да се задужи један човек за конкурсе. Роксанда је 

нагласила да Друштво као непрофитна организација не може да 

спонзоришениједан пројекат.  
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         Роксанда је предложила да се направи план којим би се покренуло 

чланство. 

         Састанак је завршен у 18 сати и 5 минута. 

 

 

    Секретар Друштва                

Наташa Марковић Атар      

        

                        

                    Председник Друштва 

      

                                                                                           Роксанда Игњатовић  

 


