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1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
 

Делатност Библиотеке „Милутин Бојић“ у  2011. је одређена Планом и 
програмом рада за 2011, Законом о библиотечкој делатности , Стандардима за рад 
јавних библиотека, као и одлукама Управног одбора Библиотеке. 
Библиотека је у потпуности реализовала План и програм за 2011.годину. 
  
 -  У  2011. године у Библиотеку је уписано  14.340  чланова, а 5.953 чланова из 
других библиотека са територије града су користили наше услуге и књижни фонд, 
што значи да је Библиотека имала 20.293 корисника, 

- Број посета је 86.469, 

- Број издатих библиотечких јединица је 212.775, 

- Број приновљених и обрађених књига, закључно са 31.12. 2011. је 5.328, 

- У Матичном одељењу и на 8 огранака библиотеке је изведено 745 програма,  

- Обрт књижног фонда је 1.70, 

 
Параметри План 2011. Извршење 2011. Стандарди 

Број корисника 17.000 20.293 10% становништва 

Број позајмица 187.464 212.775 1.5 обрт 

Број програма 600 743  

Број набављених књига  5.328 5% фонда 

 
              
- Библиотека остварује свестрану медијску презентацију установе, преко 
штампаних, електронских медија и друштвених интернет мрежа, 

-    Библиотека је унапредила свој рад увођењем интернета на 7 огранака, док сви 
огранци имају фиксну телефонску линију, 

-    Од програмских активности посебно издвајамо сарадњу са организацијом „Деца 
Палилуле“ која је у просторијама Библиотеке, И.Гарашанина 5, одржала свечану 
приредбу  манифестације „Дечја песничка сусретања“.Ова манифестација ће имати 
традиционални карактер, 

-  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 
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позајмљивања сликовница и књига, 

- 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,          

- На огранку “Котеж” се реализује пројекат «Радионица за децу са посебним 
потребама», коју води Љиљана Милошевић-Томашев и дефектолози Друштва за 
децу општине Палилула. Ова Радионица окупља 20-оро деце са посебним 
потребама и кроз осмишљене садржаје и специфичне облике рада омогућава деци 
да се изразе на њима својствен начин. Пројекат омогућава социјализацију и 
едукацију деце, а њено дугогодишње трајање најбољи је показатељ квалитета, 

- Чланци о актуелностима у Библиотеци се  објављују у часопису “Палилула”, 

- Рад о историјату Библиотеке «Милутин Бојић» је као дипломски рад на Катедри за 
библиотекарство Филозофског факултета у Београду написала Невена Петровић. 

 
 
 

2. ИЗВЕШТАЈ О ДЕЛАТНОСТИ БИБЛИОТЕКЕ- подаци 
 
 

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

Матично одељење 3.379 23.342 64.020 

Хаџипоповац 1.099 6.068 11.420 

Стара Карабурма 1.098 5.708 18.352 

Ново насеље 1.208 7.969 24.765 

Пера Ћетковић 1.613 11.078 23.012 

Дунавски венац 615 3.365 9.659 

Котеж 1.336 4.087 10.204 

Борча 2.387 11.002 23.205 

Падинска скела 1.605 7.897 16.232 

УКУПНО 14.340 80.516 200.869 

Чланови других  
библиотека  

5.953 5.953 11.906 

Укупно пружених услуга                                                          
 

 20.293 86.469 212.775 

 
  Анализирајући структуру чланова констатујемо да је највише уписаних 
предшколаца и ученика основне школе (7.725), 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 огранцима најближим својим кућама и школама. 
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2.2 НАБАВКА КЊИГА И ПЕРИОДИКЕ у 2011. години 
 
  
Врста набавке  

Откуп Скупштине града 3.226 

Откуп Министарства културе 1.486 

Поклон књиге 483 

Куповина из сопствених средстава 133 

Укупно 5.328 

       
      Наведени број представља електронски обрађене монографске публикације. 
                                                   
      У 2011. је реализована много већа набавка књига преко Министарства културе, 
јер су одобрена средства омогућила да приновимо књижни фонд додатним 
насловима или већим бројем примерака одређених наслова за којима постоји 
потреба. 
 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 је донекле отклонила куповином  преко потребних наслова из 
сопствених средстава, што сматрамо великим успехом посебно у ово време велике 
економске кризе. У сладу са финансијским могућностима и потребама Библиотека је 
купила 133 примерака 67 наслова актуелне белетристике и лектире за основну и 
средњу школу, за којом постоји константна потреба. 
      Путем Откупа Градске скупштине Библиотека добија 65 наслова периодике, а 
претплаћена је на дневне листове «Правда» и  «Политика». 
 

2.3 ОБРАДА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 
 

Огранак Електронски обрађено у 2011. Стање књижног фонда на дан 31.12.2011. 

Матично одељење 1.762 36.422 

Хаџипоповац 498 8.221 

Стара Карабурма 350 21.284 

Ново насеље 430 15.156 

Пере Ћетковић 485 9.000 

Дунавски венац 280 5.481 

Котеж 378 7.743 

Борча 835 12.902 

Падинска Скела 310 8.767 

УКУПНО 5.328 124.976 

 
 
                 Књижни фонд Библиотеке «Милутин Бојић» на дан 31.12.2011. године 
броји 124.976  монографских публикација и око 6.000 сликовница, као и остале 
некњижне грађе (CD, dvd издања). 
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2.4   ИЗВЕШТАЈ О НАЈЧИТАНИЈИМ КЊИГАМА 
 
 На основу података сакупљених из Матичног одељења и осам огранака  наше 
Библиотеке, формирана је листа најчитанијих наслова домаћих и страних аутора у 
2011.години 
                

Најчитаније књиге домаћих аутора 
 

1. ОНО ШТО ОДУВЕК ЖЕЛИШ, Гордана Ћирјанић 

2. КАЈА, БЕОГРАД И ДОБРИ АМЕРИКАНАЦ, Мирјана Ђурђевић 

3. ПОЧЕТАК БУНЕ ПРОТИВ ДАХИЈА, С.Басара 

4. ГОСПОДИН ПОГРЕШНИ, М.Б.Мојсиловић 

5. УБИСТВО ПАТРИЈАРХА, В.Ранчић 

 
Најчитаније књиге страних аутора 

 
1. Трилогија МИЛЕНИЈУМ, Стиг Лашон 

2.АВАНТУРЕ НЕВАЉАЛЕ ДЕВОЈЧИЦЕ, М.В.Љоса 

3.РУСКА ЗИМА, Д.Калотај 

4.КАЛУЂЕР КОЈИ ЈЕ ПРОДАО СВОЈ ФЕРАРИ, Р.Шарма 

5. ЛОВАЦ НА ЗМАЈЕВЕ, Х.Хосеини 

              
 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 традиционално има развијену мрежу културно-образовне 
делатности, која се базира на програмима и посебним програмским облицима, 
најчешће у виду креативних радионица и колективних посета деце предшколског и 
школског узраста. Концепција програмске активности је осмишљена тако да све 
узрасне категорије пронађу за себе едукативне и занимљиве садржаје. 

 
    - КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ 
 
      У Матичном одељењу се одржава уметничко-културни програма колажног 

типа под називом КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ.Програм је разноврстан и садржи 
промоције књига, мултимедијалне вечери, музичке вечери, филозофске трибине 
„Философија добра у зла и савремени свет“ и „Филозофија и религија – Исток – 
Запад“ и презентацију књига и предавања из алтернативне медицине (радиологија, 
хомеопатија, лечење биљем, кристалима и сл.). Гости су еминентни стручњаци и 
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уметници из разних области друштвеног живота. Програми су намењени одраслим 
корисницима и веома су посећени.  

 
      - СМОТРА ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА, под називом  „Дечја песничка 

сусретања“ је манифестација која се традиционално одржава међу ученицима 
основних и средњих школа Палилуле. Избор најбољих младих песника врши се у 
три категорије : млађи(узраста од 7 – 10 година), средњи (узраста од 11 – 14 година) 
и старији (узраста од 15 – 18 година). Најбољи песници из сваке категорије учествују 
на градском такмичењу, а најуспешнији од њих награђују се књигама и дипломама. 
Централна прослава се ове године одржала у Матичном одељењу. Домаћин смотре 
је био Благоје Рогач, дечји песник. 

 
- РАДИОНИЦА ЗА КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ 

 
Радионицу креативног писања води Виолета Вучетић, професор 

књижевности. Намењена је средњошколцима. Окупља 25 полазника који кроз своје 
активности обогаћују свој читалачки и литерарни интерес и таленат. Најбоље 
креативне литерарне саставе Радионица је представила кроз електронску књигу и на 
свечаној презентацији у јуну ове године, такође у Матичном одељењу. Радионица се 
редовно медијски презентује преко друштвених мрежа и на тај начин, а у складу са 
захтевима младих, остварује комуникацију са другим љубитељима писане речи и 
креативног израза. 

 
- КУРСЕВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА 

 
У сарадњи са Канцеларијом за младе општине Палилула, у Матичном 

одељењи и на огранцима „Хаџипоповац“ и „Стара Карабурма“ одржавају се курсеви 
енглеског, немачког и шпанског језика, намењени студентима. У Матичном одељењу 
се одржавају курсеви енглеског, немачког и шпанског у 5 термина, а енглески језик се 
учи на огранцима и то у 2 термина недељно. Групе се састоје од по 10-15 полазника. 

 
 

- КРЕАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ 
 

На свим нашим огранцима су организоване креативне радионице 
намењене предшколској и основношколској деци, које се одржавају једном седмично 
током читаве године. У пријатној атмосфери огранака, на Карабурми и територији 
преко Дунава (Борча, Котеж, Дунавски венац, Падинска Скела), деца различтог 
узраста имају прилике да у себи блиском окружењу стекну нова сазнања и прошире 
своја интересовања. Радионице воде запослени, библиотечки радници, који 
осмишљавају и реализују радионице кроз разне облике и методе рада и коришћење 
интернета. 

 
 
У табеларном прегледу дати су подаци о месту одржавања и кратак 

опис креативних радионица за децу. 
 

Огранак Назив радионице 
Хаџипоповац Свест о себи 

Циљ:упознавање себе и других, својих и туђих 
осећања, етичких вредности и сл. 
Циљна група : школска деца од првог до петог 
разреда основне школе 
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Пера Ћетковић Свет око мене 
Циљ : упознавање основних природних феномена 
и географских појмова 
Циљна група : предшколска деца 

Ново насеље Чаролија речи 
Циљ : упознавање са дечјом књижевношћу која 
није у обавезној лектири, развој културе говора, 
упознавање са биографија књижевника 
Циљна група : школска деца од петог до осмог 
разреда 

Борча Бајкотека 
Циљ : развој књижевног и ликовног израза на 
одабране теме из литературе за децу 
Циљна група : деца основношколског узраста 
 

Падинска скела Чаробни свет знања 
Циљ . упознавање са историјским догађајима кроз 
предавања, квизове и ликовно изражавање 
Циљна група : школска деца од 1. до 5. разреда 

Дунавски венац Водич за одрастање 
Циљ : упознавање са проблемима пубертета и 
начинима превазилажења конфликата 
Циљна група : школска деца од 11 – 15  

Котеж Рад са децом са посебним потребама 
Циљ : уметничко изражавање деце са посебним 
потребама, уз водство дефектолога 
Шах клуб 
Циљ : стицање основних знања из шаха 
Циљна група : деца основне школе 

 
 
О свим програмима, посетиоци се могу информисати на сајту Библиотеке, 

у делу Програми и Следеће недеље у Библиотеци. Програми су бесплатни и 
намељени како грађанима Палилуле, тако и свим заинтересованим Београђанима.  

       
 
 

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

Локација Програм Извођења Број 
извођења 

 
Матично 
одељење 

 
КУЛТУРНИ МОЗАИК БМБ, уредник 
и водитељ Лидија Божић, новинар 

Промоција поетске збирке «Сенка без 
власника»,Данијела Ћузовић 

1 

Дружење са минералима, Војислав Новаковић, 
сценограф 

2 

Алтернатива данас – Хомеопатија, Драгана 
Тимотић, Горан Којић 

1 

 «Сазвучја супротности», Драгана Вучуревић 1 

«Боготражитељске приће», Љиљана Бодин 1 

Концерт духовне и еколошке музике «Љубав је 
бог», Горан Којић 

1 

Трансцедентална медитација, Милија 
Петровић 

1 
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Промоција књиге «Сентименталност», Ален 
Џони Алиспахић 

1 

Концерт класичне музике-Филип и Јосип Чала 2 

Таленти Филолошке гимназије 1 

Вече поезије и прозе младих стваралаца 2 

Музичко поетско вече «Драгана и пријатељи» 1 
 

Вече љубавне поезије, Тања Прокопљевић 1 

Поетско вече, Ана Продановић 1 

Вече полазника курса креативног писања у 
библиотеци 

1 

Вече хумора и поезије Милана Малбаше, 
глумца  

1 

Разговор о поезији, Јелена Милинковић и гости 1 

Мултимедијално вече, Сунчица Јерговић 1 

Свесловенско књижевно друштво 1 

Ауторко вече Зорана Васића, песника – 
Представљање књиге „Сан светова“ 

1 

Ауторско вече Јање Тодоровић, „Лепота је 
Божје име“ 

1 

Књижевно вече чланова Клуба 9 1 

Ауторско вече Драгомира Џамбића 1 

Вече Мирослава Михаиловића, Бата Јање, 
глумца  

1 

Изложба слика Наталије Лошић, „Очараност 
једног детета“ 

1 

Вече полазника Радионице креативног писања, 
гости Маја Јанковић, Карло Астрахан 

3 

Философска трибина “Философија 
добра и зла и савремени свет ”, др 
Вера Јанићијевић 

 5 

Промоција књиге Представљање књиге "Артемије тврди да..." 
Мр. Љиљана Живковић 
Представљање и разговор о књизи – Ружа 
Станковић 

 
 
1 

Промоција књиге Разговор о књизи «Ко је и зашто скривао 
истину о Косову и Метохији», аутор Миладин 
Вилотић 
Учесници: Обрад Ковић, Коста Васиљковић, 
Слободан Кљакић, Ружа Станковић 

 
 
1 

Трибина «Философија и религија – 
Исток-Запад», др Вера Јанићијевић 

 3 

„Дечја песничка 
сусретања“,домаћин смотре 
Благоје Рогач, песник 

 1 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА 

Курсеви страних језика 175 
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Изложба слика – пастели др 
В.Јанићијевић 

 1 

Промоција књиге «Лексикон 
византијске философије», др 
В.Јанићијевић 

 1 

 Креативно писање за 
средњошколце, водитељ Виолета 
Вучетић, проф.књижевности 

 36 

Хаџипоповац Креативна радионица за децу 
основне школе 

СВЕСТ О СЕБИ 40 

Промоција књижевног опуса 
Светлане Лекић 

 3 

Канцеларија за младе општине 
Палилула 

Страни језици 60 
 

Стара 
Карабурма 

Канцеларија за младе општине 
Палилуле 

Страни језици 40 

Промоција књижевног опуса 
Светлане Лекић 

 1 

Ново насеље Креативна радионица за децу 
старијег основношколског узраста 

ЧАРОЛИЈА РЕЧИ 40 

Перо 
Ћетковић 
 
 

Креативна радионица за 
предшколску децу 

СВЕТ ОКО МЕНЕ 40 
 
 
 

Промоција књижевног опуса 
С.Лекић 

 3 

Дунавски 
венац 

Креативна радионица за децу 
средњошколског узраста 

ВОДИЧ ЗА ОДРАСТАЊЕ 40 

Котеж Радионица за децу са посебним 
потребама 

 79 
 

Шаховска секција за децу  35 

Борча Радионица за децу од 5-10 година БАЈКОТЕКА 50 

Промоција књижевног опуса 
С.Лекић 

 1 

Тематске изложбе  4 

Дечји радови  14 

Падинска 
скела 

Радионица за децу  ЧАРОБНИ СВЕТ ЗНАЊА 40 

  УКУПНО 745 

 
               Анализирајући наведене податке, можемо закључити да је Библиотека 
испунила предвиђени број културно-образовних програма (план 600, остварено 745), 
а посећеност програма потврђује и квалитетан садржај истих (просечна посећеност 
програма у оквиру Културног мозаика Библиотеке “Милутин Бојић” - 35, Креативног 
писања 25, радионица на огранцима Библиотеке 15). 
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        2.6 МЕДИЈСКА ПРЕЗЕНТАЦИЈА БИБЛИОТЕКЕ 
 
                      Библиотека „Милутин Бојић“ користи све облике медијске презентације 
у складу са финансијским и кадровским могућностима. Website пружа свим 
посетиоцима комплетан увид у рад и активности Библиотеке. Интернет претрагом 
сви заинтересовани могу лако да дођу до потребних информација – о књижном 
фонду преко БИСИС претраживача, а о програмским садржајима преко „Следеће 
недеље у Библиотеци“. 
                     Линком  на сајт Библиотеке упућују сајтови града Београда, сајт 
Општине Палилула, сајт Канцеларије за младе, сајт Српског библиофилског 
друштва, као и сајт Посета старом сајмишту. 
                     Од 19.5.2011. године активирана је Facebook страница Библиотеке, у 
оквиру ове друштвене мреже. 
                     Под покровитељством ТВ Студио Б, 29.12.2011. године, на огранку 
„Котеж“, а у оквиру Радионице за децу са посебним потребама, одржана је прослава 
Нове године са Деда Мразом. Подељени су поклони и пакетићи деци. Медијски 
покровитељ је био Студио Б (емисија „Београд здрав град“). 
        На сајту www.mingl.org i www.prozaonline.com налази се велики број 
информација о Радионици за креативно писање. Полазници Радионице креативног 
писања су били гости Јутарњег програма Телевизије Студио Б у мају текуће године. 
         У Културном водичу кроз Београд, у дневном листу „Политика“, сваке суботе се 
објављује најава програма и посебних програмских облика који се одвијају у 
Библиотеци. 
          Чланци о Библиотеци су објављени у листу „Правда“ и у општинском 
информатору „Палилула“. 
 
 
             2.7   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИКА 
 
            У Чајетини је 5. и 6. децембра 2012. године одржан стручни скуп 
библиотекара под називом „Да буде СРБ.ИНтернет у библиотеци (срб. Домени и 
интернет у библиотекама)“. Циљ скупа био је анимирање и оснаживање јавних 
библиотека у Србији да активно користе Интернет и промовишу .срб домен  на 
Интернету. 

Пројекат се реализује у оквиру 4 ПИ РНИДС, програма подршке пројектима 
популаризације Интернета. 
           Организатори скупа били су Интернет клуб, Љиг (сектор за библиотеке, 
музеје и архиве) и Библиотека „ Љубиша Р.Ђенић“ у Чајетини.  

Дискусије су обрађивале теме о утврђивању потреба, ресурса, могућности 
деловања, али и стандарда наступа библиотека на интернету. Посебно је 
коментарисана  приступачност интернета корисницима библиотека и стална 
доступност библиотечких база. Дискутовало се о употреби друштвених мрежа у 
јавним библиотекама, као и лична виђење о томе како би требало да изгледа и шта 
да садржи савремен библиотечки сајт. Скупу у Чајетини су присуствовале Олга 
Јечменица и Ружа Станковић, библиотекарке у Матичном одељењу. 

 
          Библиотека "Милутин Бојић" је у 2011.години имала активно учешће у раду 
Библиотекарског друштва Србије, као најзначајнијег струковног удружења 
библиотечких радника свих типова библиотека у Србији. Из редова запослених 
Библиотека "Милутин Бојић" има 11 активних чланова у БДС-у. 
          Редовна Скупштина друштва одржана је 24. фебруара 2011. године у 
Библиотеци града Београда. На тој седници усвојен је текст новог нацрта Статута 
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друштва, усвојен је и Програм рада за 2011 годину и дат је приказ Извештаја о раду 
подружница и комисија,односно секција друштва. 
         Свечана Седница Друштва одржана ја на Дан библиотекара Србије 14. 
децембра 2011. године у Народној библиотеци Србије у Београду. Представљен је 
нови број часописа "Библиотекар" и додељене награде и повеље Библиотекарског 
друштва Србије. Награда "Најбољи библиотекар у јавој библиотеци" додељена је 
Елизабети Георгиев, награда "Запис" је додељена Светлани Јанчић, док је награда 
"Стојан Новаковић" дата групи аутора за монографију "Опис ћирилских рукописних 
књига манастира Високи Дечани" у издању Народне библиотеке Србије. 
      У рад Библиотекарског друштва је укључен Бранко Јечменица, библиотекар. 
 
 
 

3. РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
    – УПРАВНИ И НАДЗОРНИ ОДБОР 

 
 У 2011. године Управни одбор је имао 4 седнице (9 од тренутка конституисања 

новог сазива) , а Надзорни одбор је имао једну седницу.  
 
            1. седница Управног одбора одржана је 10.02.2011. године, са следећим 
Дневним редом: 
 

             1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
24.12.2010. године, 
                  2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке «М.Бојић» за 
2010. годину, 
                     3.Разматрање и усвајање Извештаја комисије за редовни годишњи 
попис имовине и обавеза Библиотеке «Милутин Бојић» са стањем на дан 31.12.2010. 
 
           2.седница  УО одржана је 23.02.2011. године са следећим Дневним редом: 
 

  1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
10.02.2011. године, 

     2.Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању 
Библиотеке «Милутин Бојић» у 2010. години – Завршни рачун.  

 
3. седница УО одржана је 07.07.2011. године са следећим Дневним редом: 
 

     1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
23.2.2011. године, 

         2.Разматрање и усвајање Извештаја о раду Библиотеке за период 
јануар-јун 2011. године, 

            3.Текућа питања: Информација о предузетим активностима на 
стварању техничких услова ради коришћења могућности које пружа БИСИС. 

 
4.седница УО одржана је 17.10.2011. године са следећим Дневним редом: 
 

      1.Разматрање и усвајање Записника са седнице Управног одбора одржане 
07.07.2011. године, 

          2.Разматрање и усвајање Предлога Плана и програма рада Библиотеке 
«Милутин Бојић» за 2012.годину, 

           3.Разматрање и усвајање Предлога Финансијског плана Библиотеке 
«Милутин Бијић» за 2012. годину. 
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 Прва седница Надзорног одбора одржана је 02.03.2011. године са следећим 
Дневним редом: 

 

     1.Разматрање и усвајање Записника са 1.седнице Надзорног одбора одржане 
24.2.2010. године, 
       2.Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању Библиотеке 
«Милутин Бојић» у 2010. години – Завршни рачун. 

           
 
 
 
Осврт на рад Управног и Надзорног одбора 
 
              Делатност Управног и Надзорног одбора веома је значајна за рад 
Библиотеке «Милутин Бојић». Конструктивним саветима, одлукама, предлозима и 
одређивањем смерница деловања и рада Установе, као и контролисањем стручног 
рада и финансијског пословања, одбори су дали значајан допринос побољшању 
рада и јавности њеног деловања. 
               Чланови Управног и Надзорног одбора су  позитивно оценили рад 
Библиотеке, што се детаљније може видети у Записницима са седница. Стратешка 
оријентација Библиотеке «М.Бојић» ка повећању броја чланова, броја позајмица 
библиотечке грађе, увећању књижног фонда и позиционирање Библиотеке као 
културног, информационог и образовног центра општине Палилула је према оцени 
одбора дала очекиване и планиране резултате. 
 
 
 

* 
*    * 

 
                Директор, Миро Максимовић, и његови сарадници су креирали пројекте и 
идеје које представљају одраз актуелних друштвених кретања и на тај начин 
Библиотеку представљају као важног носиоца културног живота Београда. 
               У данашње време, када су квалитетне 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. 


