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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

Делатност  Библиотеке “Милутин Бојић”  заснована је на Закону о библиотечкој 
делатности, пратећим подзаконским актима, утврђеним  стандардима за јавне 
библиотеке, међународним стандардима за рад јавних библиотека, као и Плану и 
програму рада Библиотеке. Примарни задатак Библиотеке је прикупљање, обрада, 
чување и давање на коришћење књига и остале библиотечке грађе.Осим тога, у 
циљу популарисања високих културних и васпитно-образовних вредности, 
Библиотека континуирано организује програме и посебне програмске облике рада са 
корисницима свих узрасних група. 
   
 
Услови   рада 
 

Током 2010. године, Секретаријат за културу Града Београда обезбедио је 
средства за стварање бољих амбијенталних, естетских  и функционалних услова за 
рад са корисницима услуга. У том смислу, извршено је реновирање објеката на три 
локације  и то: 

1. у Матичном одељењу: -реновирање мокрог чвора, постављање, хобловање 
и лакирање паркета; 
                          -адаптација и реконструкција додељене просторије, 
предвиђене за састанке, конференције и архиву,  
                            - кречење ходника у приземљу и на спрату зграде у 
И.Гарашанина, 
                                        - поправка прозора и врата у истом простору, поправка 
улазних степеница у зграду, као и главних улазних врата  
                                     - уређење травнате површине у дворишном делу зграде 
која је оплемењена садњом украсних жбунова и дрвећа. 

2.  у огранку “Маријана Грегоран”:кречење свих зидова, дрвенарије, фарбање 
металних оквира и радијатора; 

3.  у огранку “Котеж”: кречење зидова и фарбање прозора и радијатора; 
4. У огранку «Пере Ћетковић»: извршена хидроизолација крова 

 
Промене у броју запослених   
     

 У 2010. године  број запослених у Библиотеци смањен је за два извршиоца; 
једног библиотекара и једног књижничара. Смањење је извршено према програму и 
критеријумума који су утврђени Законом о одређивању максималног броја 
запослених у локалној администрацији и с тим у вези Оперативним планом 
Секретаријата за културу Градске управе. Ови радници су добили отпремнину из 
социјалног програма из средстава буџета  Града Београда. Није било других 
кадровских промена. 
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Преглед реализованих активности 
 
 

Коришћење библиотечког фонда - рад са корисницима 
 
 

 У  2010. у Библиотеку је уписано 16.700 чланова, док је 3.352 корисника из 
библиотека са територије Града користило наше услуге. 

 Број посета Библиотеци је 80.476, док је број издатих књига 188.570 
 Одељење обраде и класификације књижног фонда је закључно са 31.12.2010. 

физички и електронски обрадило 6.726 монографских публикација,685 
сликовница, 89 стрипа и 41 компакт диск. 

 Чланска карта Библиотеке “Милутин Бојић” је редизајнирана и садржи 
биографију Милутина Бојића, основне податке и контакте огранака 
Библиотеке, као и извод из Правила рада Библиотеке. 

 Сви наши корисници могу бесплатно да користе интернет у просторијама 
Библиотеке. 

 
 
 

Набавка нових књига 
 

Општина Палилула је донирала финансијска средства у вредности од 
141.096,00 динара за куповину наслова књига за којима је постојала велика 
потражња од стране корисника. Сва средства су наменски утрошена за обогаћивање 
фондова у свим огранцима. У знак захвалности,Библиотека је запосленима у 
Општини доделила  чланске карте. 

Од сопствених средстава , у износу од 52.522,00 динара Библиотека је купила 
10 комплета  најтраженијих наслова књига и на тај начин омогућила да сваки огранак 
Библиотеке има  један примерак најактуелнијих наслова. 

 
 

Сарадња са установама и организацијама 
 

Библитека је отворена и активна у сарадњи и заједничком деловању са свим 
релеватним градским, културним и образовним установама, како на територији 
општине Палилула, тако и у Граду. 

 
 Библиотека је остварила веома успешну сарадњу са управним и извршним 

органима Градске општине Палилула  
 Колективно су уписана сва предшколска деца из свих вртића на општини 

Палилула, као и сви ученици првих разреда основних школа са територије 
општине.Приликом уписа у Библиотеку и доделе чланских карата, на свим 
огранцима су организоване колективне посете и деца су упозната са 
локацијом Библиотеке и начином позајмљивања сликовница и књига. 

 Библиотека наставља успешну сарадњу са Друштвом за децу са посебним 
потребама општине Палилула, и њима су намењени одговарајући програми у 
виду радионица.Програми се одржавају на огранку «Котеж». 

 Настављена је и успешна сарадња са Високом текстилном школом, чији су 
студенти чланови Библиотеке.    

 Библиотека остварује успешну сарадњу са Канцеларијом за младе општине 
Палилула, кроз форму курсева страних језика            
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 У сарадњи са Библиотеком града Београда покренута је акција “65+”, која је 
осмишљена тако да сви корисници старији од 65 година живота добијају трајну 
чланску карту Библиотеке. 

 
 
 
Нови web site Библиотеке 
 

Редизајниран је web site Библиотеке и наши корисници могу да добију 
информације о раду и активностима, као и да врше електронску претрагу базе 
података. Нова концепција нашег сајта је окренута раду Установе и преглед сајта 
пружа актуелне информације о програмским и осталим активностима Библиотеке.  
Посетиоци сајта имају могућности да упознају живот и рад Милутина Бојића, по коме 
Библиотека носи назив, да знају ко је руководство Библиотеке (Директор, Управни и 
Надзорни одбор), прате вести и актуелности у раду Библиотеке.Електронска 
комуникација са корисницима, омогућава библиотекарима да унапређују рад 
Библиотеке, усмеравајући своје деловање ка потребама и жељама корисника. Сајт 
пружа посетиоцима и корисницима наших услуга најаве за програмске садржаје за 
сваки месец,оперативне програме рада, информације о законским актима 
библиотеке, извештаје о раду Библиотеке  и остала  обавештења. 
 
 
Посебни програмски облици   
                

Посебни програмски облици су  конципирани тако да задовоље потребе и 
интересовања свих узрасних група, од предшколаца, школске деце, студената до 
одраслих корисника. Као и до сада, инсистирамо на високо квалитетним 
програмима, који популаришу књижевност, уметност и друштвене науке, 
усавршавање страних језика, културу читања и писања и сл. 

 У 2010. год. изведено је 842 програма у Матичном одељењу и на осам 
огранака Библиотеке.У односу на претходну годину, утврђен је видан 
напредак програмских садржаја, и по квалитету и квантитету, јер је 
статистички гледано сваког дана у години било 2.30 програма.Посећеност 
програма је 100 %, и одговара оптималним педагошким стандардима за 
успешан рад код млађих категорија корисника (радионице) – од 10 – 15 
посетилаца, док су програми за одрасле посећенији – просечно 55 по 
програму.Овај ниво посећености одговара и просторним могућностима на 
локацијама библиотеке.  

 Дана 14.6.2010. у Библиотеци је одржана свечаност поводом завршетка рада 
прве сезоне Радионице за креативно писање коју води Виолета Вучетић, 
професор књижевности. На пригодној свечаности учесницима радионице су 
додељене награде и захвалнице.  

 Постављена је и изложба фотографија и награђених  литерарних радова на 
конкурсу под називом “Ухваћени у читању”, који је имао републички карактер 
будући да су учествовали средњошколци из читаве Србије.Детаљнији приказ 
Радионице може се видети на сајтовима www.milutinbojic.org.rs,   
www.mingl.org   и www.prozaonline.com 

 Културно-уметничка и филозофска трибина “Гозба”, коју води Лидија Божић, 
новинар, обележава своју 5. сезону  рада у нашој Библиотеци.                                             

 Веома је успешна сарадња са Канцеларијом за младе општине Палилула, која 
на неколико локација Библиотеке одржава курсеве страних језика. 

 У огранку “Котеж” је настављено са Радионицом за децу са посебним 



6 
 

потребама, коју води Љиљана Милошевић-Томашев и дефектолози Друштва 
за децу општине Палилула.На сајту YouTube може се видети један 
организовани обилазак града учесника ове радионице 

 Чланци о Библиотеци се  објављују у часопису “Палилула” 
 
 

 
2. ИЗВЕШТАЈ О ДЕЛАТНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ- подаци 

 
 

2.1 КОРИШЋЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
 
Огранак Број чланова Број посета Број издатих књига

Матично одељење 5.466 22.073 58.155 

Хаџипоповац 1.023 4.056 7.230 

Стара Карабурма 1.114 5.519 17.450 

Ново насеље 1.691 8.574 25.773 

Пера Ћетковић 1.903 11.097 24.228 

Дунавски венац 610 3.329 8.068 

Котеж 1.202 3.628 8.200 

Борча 2.171 10.996 21.363 

Падинска скела 1.520 7.852 11.399 

УКУПНО 16.700 77.124 181.866 

Чланови других  
библиотека  

3.352 3.352 6.704 

Укупно пружених услуга                                                     
 

 20.052 80.476 188.570 
 
 Може се закључити да је у односу на исти период прошле године, дошло до 
повећања броја чланова, посета и издатих књига, и то за 12 %. Наведени подаци 
указују да је Библиотека  остварила предвиђени план броја уписаних чланова и 
пружених услуга корисницима. 
 Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних 
предшколаца и ученика основне школе, иако су најчешћи посетиоци запослени, 
студенти  и пензионери, и то женског пола.Већа посећеност дечје и омладинске 
популације је евидентирана на огранцима на Карабурми и у насељима Борча, 
Падинска Скела и Котеж, што су и очекивани подаци јер школска деца гравитирају ка 
најближим огранцима својим кућама и школама. 
    Обрт књижног фонда је 1.50, чиме су испуњени постављени Стандарди за јавне 
библиотеке на територији Београда. 
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2.2 НАБАВКА КЊИГА И ПЕРИОДИКЕ у 2010. години 
 
  
Врста набавке  

Откуп Скупштине града 5.826 

Откуп Министарства културе 515 

Финансијска подршка Општине Палилула  329 

Куповина сопственим средствима 56 

                                              
                                                 УКУПНО         6.726   
 
 Требало би указати на чињеницу да је још увек недовољан број примерака у 
односу на наслове (минимум стандарда предвиђа дупло већи број), посебно када се 
ради о лектири за средњу школу и актуелним насловима белетристике.Ову 
мањкавост Библиотека отклања куповином  преко потребних наслова из сопствених 
средстава, што сматрамо великим успехом посебно у ово време велике економске 
кризе. 
      Путем Откупа градске скупштине Библиотека добија 65 наслова периодике, а 
претплаћена је на дневни лист Политика и недељник НИН. 
 
 

2.3 КЊИЖНИ ФОНД БИБЛИОТЕКЕ и ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 
Огранак Стање фонда 

/31.12.2009. 
Електронски 
обрађено у 2010. 

Стање 
фонда/31.12.2010. 

Матично одељење 34.660 1.284 35.944 

Хаџипоповац 7.723 650 8.373 

Стара Карабурма 20.934 519 21.453 

Ново насеље 14.726 680 15.406 

Пере Ћетковић 8.515 652 9.167 

Дунавски венац 5.201 429 5.630 

Котеж 7.365 431 7.796 

Борча 12.067 516 12.583 

Падинска Скела 8.457 512 8.969 

УКУПНО 119.648 5.673 125.321 
 
 
                 Књижни фонд библиотеке «Милутин Бојић» на дан 31.12.2010. броји 
125.321 монографских публикација и око 6.000 сликовница, као и остале некњижне 
грађе.Крајем децембра 2010. Одељењу обраде и класификације је достављено још 
1.053 библиотечких јединица које су још у поступку физичке и електронске обраде.То 
заједно са бројем електронски обрађених јединица значи да се књижни фонд 
библиотеке приновио у 2010. години за 6.726 библиотечких јединица, што одговара 
планираним параметрима. 
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2.4   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА 
 
 На основу података сакупљених из Матичног одељења и из осам огранака  наше 
Библиотеке, формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и страних аутора у 
периоду од јула до децембра 2010. 
                

Најчитаније књиге домаћих аутора 
 

1. КОНСТАНТИНОВО РАСКРШЋЕ, Дејан Стојиљковић 
2. ГОСПОДИН ПОГРЕШНИ, Мирјана Бобић Мојсиловић 
3. ПРИЧИ НИКАД КРАЈА, Горица Нешовић и Јелица Грегановић 
4. ПОЧЕТАК ВОЈЕВАЊА НА ДАХИЈЕ, Светислав Басара 
5. КАЈА, БЕОГРАД И ДОБРИ АМЕРИКАНАЦ, Мирјана Ђурђевић 

 
Најчитаније књиге страних аутора 

 
1. МОЈА ОМИЉЕНА СУПРУГА, Тони Парсонс 
2.АНЂЕО ЧУВАР, Паоло Коељо 
3.ТРИЛОГИЈА МИЛЕНИЈУМ, Стиг Лашон 
4.КОЛИБА, Вилијем Пол Јанг 
5. БРОЈАНИЦЕ ОД ЖАДА, Борис Акуњин 
              
 Од стручне литературе највише се позајмљују наслови из области психологије, 
историје, мемоарска грађа , биографије, књижевна критика и наслови из 
информационо-комуникационих система. 
 Фонд стручне литературе  углавном  задовољава потребе корисника , како по  
актуелним насловима , тако и по броју примерака. 
 Релативно незадовољавајућа је ситуација са актуелним насловима домаће и 
стране белетристике, јер њих добијамо у недовољном броју примерака, те не 
можемо да изађемо у сусрет корисницима, посебно када је реч о добитницима 
књижевних награда.  
 
 
 

        2.5. КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНА ДЕЛАТНОСТ 
 

      Библиотека је конципирала различите програме и посебне програмске облике 
и негује их континуирано, стално обогаћујући њихове форме и бројност. 
 

           У табеларном прегледу дати су подаци о месту одржавања програма, називу 
програма као и броју реализованих извођења. 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

Локација Програм Извођења Број 
извођења 

Матично 
одељење 

ГОЗБА, уредник и водитељ 
Лидија Божић, новинар 

Пројекција видео снимака 
1 

  Поетско вече-Јелица Кисо 2 

  Промоција књиге РАЗГЛЕДНИЦЕ ИЗ 
ПРОШЛОСТИ, Весна Дадић Живојиновић 

1 

  Представљање књига о српском 
националном питању- ИК “Пешић и 
синови” 

1 

  Ауторско вече-Зоран Васић,писац 1 

  Култ светлости, др Велимир 
Абрамовић,философ 

1 

  Мултимедијално вече-Асоцијација Клуб 9 2 

  Вече са писцем Драгомиром Ђамбићем 1 

  Концерт класичне музике-Филип и Јосип 
Чала 2 

  Концерт групе “Бицикл” 1 

  Мултимедијално вече 1 

  Како су грађене пирамиде, Како су 
настали континенти, Вукашин 
Луковић,проф. 

1 
 

  Вече са писцем Владиславом 
Миленковићем,афористичарем 

2 

  Поезија и проза Вере и Зорана Маодуша 1 

  Пројекција видео радова-Војислав 
Радовановић,сликар 

1 

  Тијана Владић,мултимедијално вече 1 

  Промоција интернет часописа 1 

  Часопис “Нова Астера” 1 

  Часопис “Светосавље”,Радован 
Пилиповић,теолог 

2 

  Промоција романа “Двије сестре” 
Драгомира Џамбића 

1 

  Живети здравије, алтернативно лечење 
дипл.инж.Д.Јањић 

2 

  Промоција романа «Исечци», Зоран Илић 1 

  Ауторско вече Богислав Марковић, писац 1 

  Промоција књиге Џон Ами «Вештина 
истине» 

1 

  Изложба слика Милијане Станчић 1 

  Промоција књиге «Кругови сна», 
Александар Пирожков 

1 

  Вече посвећено др Стјепану Лучину, 1 



10 
 

радиологу и преводиоцу 

 Философска трибина “Зло у 
нама и око нас”, др Вера 
Јанићијевић 

 
8 

 Промоција издавачке куће 
“Либеро” 

 
4 

 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Курсеви страних језика 
180 

 УХВАЋЕНИ У ЧИТАЊУ – 
креативно писање за 
средњошколце, водитељ 
Виолета Вучетић, 
проф.књижевности 

 

28 

Хаџипоповац Креативна радионица за децу 
основне школе 

СВЕСТ О СЕБИ 
44 

 Канцеларија за младе општине 
Палилула 

Страни језици 140 
 

Стара 
Карабурма 

Канцеларија за младе општине 
Палилуле 

Страни језици 
60 

Ново насеље Креативна радионица за децу 
старијег основношколског 
узраста 

ЧАРОЛИЈА РЕЧИ 
44 

Пере 
Ћетковић 

Креативна радионица за 
предшколску децу 

СВЕТ ОКО МЕНЕ 44 
 
 
 
 

 Изложба “Повратак хармонији”,техника пресованог 
цвећа,Невенка Вујатовић,аутор 

1 

Дунавски 
венац 

Креативна радионица за децу 
средњошколског узраста 

ВОДИЧ ЗА ОДРАСТАЊЕ 
44 

Котеж Радионица за децу са 
посебним потребама 

 84 
 
 

 Шаховска секција за децу  40 

Борча Радионица за децу од 5-10 
година 

БАЈКОТЕКА 
44 

Падинска 
скела 

Радионица за децу нижег 
школског узраста 

ЧАРОБНИ СВЕТ ЗНАЊА 
44 

  УКУПНО 842 

 
 
 
 Упоредни подаци  о реализованим програмима у односу на  2009.године: 
 

2009.  2010. 

595 842 
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       Анализирајући врсте програма и посебних програмских облика може се 
закључити да је концепт културно-образовне делатности за који се Библиотека 
определила дала очекиване резултате.За сваку циљну популацију корисника 
обезбеђени су посебни програмски садржаји и то : 
 за предшколску и основношколску децу – креативне радионице на огранцима 

библиотеке 
 за средњошколску децу – радионица креативног писања у Матичном одељењу 
 за студенте – школе страних језика 
 за одрасле кориснике – Трибина „Гозба“ са разноврсним уметничким садржајима, 

промоцијама књига, изложбама слика и концертима камерне музике 
         
 

        2.6 МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ 
 
                      Библиотека „Милутин Бојић“ користи све облике медијске презентације, 
у складу са финансијским и кадровским могућностима.Редизајнирани website пружа 
свим посетиоцима комплетан увид у рад и активности библиотеке.Интернет 
претрагом сви заинтересовани могу лако да дођу до потребних информација.На 
сајту YouTube се може видети један организовани обилазак града деце са посебним 
потребама, које води наша библиотекарка Љиљана Томашев.“Сурфујући“ 
интернетом, долазимо до форума о концертима групе „Бицикл“, занимљиве 
младима. 
 
        На сајту www.mingl.org i www.prozaonline.com налази се велики број 
информација о Радионици за креативно писање.Рад Радионице се приказује и у 
општинском информатору „Палилула“ (новембар 2010.) 
         У октобру и новембру полазници Радионице креативног писања су били гости 
Јутарњег програма Телевизије Студио Б. 
         У Културном центру „Град“ је приређена промоција књиге „Ко је овде луд?“.Реч 
је о збирци прича за тинејџере коју је приредио Александар Гаталица.На промоцију 
су позвани полазници Радионице креативног писања и могли су да разговарају са 
књижевницима Александром Гаталицом, Љубицом Арсић, Васом Павковићем, 
Лауром Барни и Илијом Бакићем.Ови писци ће бити гости Радионице у следећој 
години. 
       У Културном блоку Радија 202, библиотекарка Гордана Петковић је  
телефонским укључењем у програм  пружила слушаоцима занимљивости о појму 
депозита у библиотекама (које књиге се у њима налазе, која је то литература 
незанимљива данашњим читаоцима и сл.). 
        РТС 2 је снимио прилог за школску емисију „Математика у срцу“, а реч је члану 
библиотеке, Ивану Танасијевићу, једном од седморо изузетно интелигентних 
ученика Математичке гимназије из Београда.Осим што је вансеријски математичар, 
Иван је заљубљеник у библиотеку „М.Бојић“ и велики део слободној времена 
проводи у њој, што је апострофирано у прилогу. 
        За наше чланове и посетиоце који нису љубитељи електронских медија, у 
Културном водичу кроз Београд, у дневном листу „Политика“, сваке суботе се 
објављује најава програма и посебних програмских облика који се одвијају у 
Библиотеци. 
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             2.7 ВИРТУЕЛНА БИБЛИОТЕКА 
www.milutinbojic.org.rs 

 
  На нашем редизајнираном сајту корисници могу да прате податке о активностима 
и раду Библиотеке “Милутин Бојић”, њеним огранцима и да користе БИСИС – 
електронско претраживање књижног фонда. 
 
 

 2.8 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ РАДНИКА БИБЛИОТЕКЕ 
 
Библиотека обраћа значајну пажњу стручном и информатичком усавршавању 

запослених, који узимају учешће на семинарима и манифестацијама у Граду и 
Републици. 
 
        
       У Библиотеци града Београда је одржан округли сто «Стара, ретка и уметничка 
књига – јуче, данас, сутра».Скуп је био међународног карактера, са гостима из 
Румуније и Турске, као и бројним домаћим библиотекарима, филолозима, 
преводиоцима и конзерваторима.Скупу су присуствовале Гордана Петковић и 
Наташа Јокановић, библиотекари.Радови презентирани на скупу су пажње вредни 
јер се баве изванредно важним културолошким и цивилизацијским тековинама.На 
учеснике су, нажалост, оставили подаци које је изнео др Дејан Вукићевић, из 
Народне библиотеке Србије о анализи стања старе и ретке библиотечке грађе у 
институцијама културе у Београду.Наиме, неочекивано велики број културних 
установа које у својим фондовима поседују културна добра немају адекватну 
евиденцију истих, која је заком регулисана, нити је заштита и чување старе и ретке 
књиге примењено на адекватан начин.Библиотекари нису довољно едуковани, а са 
друге стране не показују интерес да се за помоћ обрате Народној библиотеци која је 
најбоље стручно оспособљена да старе и ретке књиге и дела од културног значаја 
оптимално заштите и евидентирају.Стиче се утисак, да многе културне установе у 
Србији не знају које културно благо поседују и да заборављају да је један од 
најважнијих задатака библиотекарства да сачувају у својим фондовима такве бисере 
наше књижевности и уметности, јер се на тај начин чува и гради национални 
идентитет, за садашње, али пре свега, за будуће генерације. 
          У  Америчком кутку Дома омладине, у организацији Друштва школских 
библиотекара Београда и Библиотеке града Београда је одржан скуп «Подстицање 
читања код деце и младих».Скупу су присуствовале Олга Јечменица, библиотекар 
и Љубица Савић, књижничар.Школски библиотекари су изнели моделе рада који су 
дали добре резултате за превазилажење кризе читања код младих.Разговарало се о 
облицима сарадње школских и јавних библиотека.Констатовано је да идеје за 
анимирање деце у области читања не недостају, али да је један од отежавајућих 
фактора лоша материјална ситуација у библиотекама, која онемогућава набавку 
савремених информационих система, блиских младој популацији. 
         Дан библиотекара Србије је обележен 14.12.2010. свечаним скупом у Нишу, у 
Ректорату Универзитета.Том скупу су присуствовали наши библиотекари Ружа 
Станковић и Бранко Јечменица.Додељене су награде «Стојан Новаковић - Запис», 
награде за најбоље библиотека у националној библиотеци, јавној библиотеци, 
високошколској и специјалној библиотеци.Представљен је пројекат о антикорупцији у 
библиотекама који је одобрила IFLA и нови број часописа «Библиотекар» за 2010, 
као и нову концепцију овог научног часописа. 
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3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
    – УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
 У 2010. године Управни одбор је имао 5 седница, а Надзорни одбор је имао једну 

седницу:  
 
I седница Управног одбора је одржана 18.01.2010, са следећим Дневним редом: 

1.Упознавање са Решењем Скупштине града Београда донетим на седници од 
12.11.2009. о именовању председника и чланова Управног одбора Библиотеке 
“Милутин Бојић”, 

2.Разматрање и усвајање Пословника о раду Управног одбора, 
3.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 

09.10.2009. године, 
          4.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке “Милутин Бојић” за 
период од 01.01.-31.12.2009. године. 
 
II седница  УО је одржана 23.02.2010. са следећим Дневним редом: 

1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
18.01.2010. године, 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора 
Библиотеке “Милутин Бојић” у 2009. години, 

3.Разматрање и усвајање Извештаја комисије за редовни годишњи попис 
имовине и обавеза Библиотеке “Милутин Бојић” са стањем на дан 31.12.2009. 
године, 

4.Разматрање и усвајање Финансијског извештаја – Завршног рачуна 
Библиотеке, 

5.Разматрање и усвајање Записника о ванредној ревизији дела књижног 
фонда на огранку “Овча”.   

 
III седница УО је одржана 11.10.2010. са следећим дневним редом: 

1.Разматрање  и усвајање Записника са седнице УО одржане 23.2.2010. 
2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке за период јануар – јун 

2010. 
3.Разматрање и усвајање Програма рада, финансијског плана и плана текућег 

одржавања зграда и опреме Библиотеке за 2011.годину 
4.Разматрање и усвајање Правилника о радној дисциплини и понашању 

запослених у току рада 
 

IV седница  УО је одржана 17.11.2010. са следећим дневним редом : 
1.Разматрање и усвајање Записника са седнице УО одржане 11.10.2010. 
2.Информација о посети Сајму књиге од 25 – 31.10.2010 
3.Информација о издвајању сопствених средстава Библиотеке за куповину 

књига и разматрање могућности како додатно обогатити књижни фонд 
4.Разматрање могућности сарадње Библиотеке са установама културе у 

Републици Србији и другим државама и могућности едукације библиотекара 
5.Информација о склопљеном Уговору о закупу пословних просторија у 

И.Гарашанина 5 између ЈП «Пословни центар општине Палилула» и Библиотеке. 
 
V седница УО је одржана 24.12.2010. са следећим дневним редом : 

1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
17.11.2010. 

2.Разматрање и усвајање Предлога Статута Библиотеке «Милутин Бојић» 
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 Прва седница Надзорног одбора је одржана 24.2.2010. са следећим Дневним 

редом: 
1.Упознавање са Решењем Скупштине града Београда донетим на седници од 

12.11.2009. о именовању председника и чланова Надзорног одбора Библиотеке 
“Милутин Бојић”, 

2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора 
Библиотеке “Милутин Бојић” у 2009. години, 

3.Разматрање и усвајање Извештаја комисије за редовни годишњи попис 
имовине и обавеза Библиотеке “Милутин Бојић” са стањем на дан 31.12.2009. 
године, 

4.Разматрање и усвајање Финансијског извештаја – Завршног рачуна 
Библиотеке. 

 
 

Осврт на рад Управног и Надзорног одбора 
 
 Делатност Управног и Надзорног одбора веома је значајна за рад Библиотеке 
«Милутин Бојић». Конструктивним саветима, предлозима и одређивањем смерница 
деловања и рада Установе, као и разматрањем стручног рада и финансијског 
пословања, одбори су дали значајан допринос побољшању квалитета рада и 
јавности њеног деловања. 
 Чланови Управног и Надзорног одбора су се позитивно изразили о раду 
Библиотеке као целине, што се може детаљније видети у Записницима са седница.                 
Стратешка оријентација Библиотеке «Милутин Бојић» ка повећању броја чланова, 
броја позајмица библиотечке грађе и позиционирање Библиотеке као културног, 
информационог и образовног центра општине Палилуле је према оцени Управног и 
Надзорног одбора дала очекиване резултате. 
 Директор Миро Максимовић и његови сарадници су креирали пројекте и идеје 
које представљају одраз савремених друштвених кретања и на тај начин Библиотеку 
«Милутин Бојић» представљају као важног носиоца културног живота  Београда. 
       У данашње време, када су истинске културне, уметничке и образовне вредности 
добрим делом девалвиране, Библиотека се труди да очува онај културни и 
интелектуални ниво који представља темељ научне и културне мисли савременог 
света. 

 
 


