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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 

Информатор о раду Установе Центар културе „Босилеград“ припремљен је на основу 
члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, 
бр. бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) и у складу са Упутством за израду 
и објављивање информатора о раду органа јавне власти („Сл. гласник РС“, бр. 10/2022). 

 
Подаци о Установи 
 
Назив: Установа Центар културе „Босилеград“ 
Адреса седишта: Улица Георги Димитрова 54A 
Матични број: 07208006 
ПИБ: 100610243 
 
Подаци о информатору 
 
Датум последње измене или допуне података: 1. новембар 2022. године. 
 
За тачност информација и потпуност података у Информатору, одговара Директор 

Центра за културу „Босилеград“, Воислав Божилов. 
 
Сврха објављивања информатора је информисање јавности о документима и 

информацијама које поседује или којима разполаже Установа Центар културе „Босилеград“ 
у оквиру делокруга свога рада. 

 
Информатор ће бити објављен на интернет презентацији Установе Центар културе 

„Босилеград“ www.kultura.bosilegrad.rs. Информатор се на захтев заинтересованог лица 
издаје и у штампаном облику. 
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ЗАКОНСКИ ОСНОВ – НАДЛЕЖНОСТИ И ПОСЛОВИ ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ 

Установа Центар за културу „Босилеград“ је организација (установа) основана у 
складу са Законом о jaвним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91,71/94), и послује у складу 
са тим законом, Законом о раду РС и Законом о култури („Сл.гласник“ 72/9). 

Центар за културу користи покретну и непокретну имовину: зграду Дома културе 
спратности Пд+П+1 површине у основи око 1400 м2 изграђен 1976. године (Извод из Листа 
непрокретности бр.99 КО Босилеград 1). Од покретности веће вредности Установа поседује 
два путничка моторна возила – Лада нива, 2006. годиште и Лада нива 2016. годиште. 

У складу са Уредбом Владе Републике Србије о класификацији делатности („Сл. 
гласник РС“, бр. 54/2010) Центар за културу је код Републичког завода за статистику 
разврстан под основну шифру делатности 9003. 

 
Делатност Установе Центар за културу је: 
 

 90.03  Уметничко стваралаштво, 
 58.1 Издавање књига,часописа и друге издавачке делатности, 
 85.52  Уметничко образовање, 
 90  Стваралачке,уметничке и забавне делатности, 
 90.01  Извођачка уметност, 
 90.02  Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности, 
 56.30  Услуге припремања и послуживања пића, 
 61  Телекомуникације, 
 93  Спортске,забавне и рекреативне делатности, 
 59.14  Делатност приказивања кинематографских дела, 
 18.  Штампање и умножавање аудио и видео записа, 
 18.1  Штампање и штампарске услуге, 
 18.12  Остало штампање, 
 18.20  Умножавање снимљених записа, 
 59.11 Производња кинематографских дела,аудио-визуелних производа и 

телевизијског програма, 
 59.13  Дистрибуција кинематографских дела, аудио-визуелних дела и телевизијског 

програма, 
 58.14  Издавање часописа и периодичних издања, 
 59.20  Снимање и издавање звучних записа и музике, 
 63.12  Веб портали, 
 59.12  Делатностности које следе након фазе снимања у производњи 

кинематографских дела и телевизијског програма,   
 56.21  Кетеринг. 
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ЗАКОНИ И АКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ  

 

 

 ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „БОСИЛЕГРАД“ 
 

 СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „БОСИЛЕГРАД“ 
 

 ПЛАН И ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ „БОСИЛЕГРАД“ 
 

 ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУТРУ „БОСИЛЕГРАД“ 
 

 ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
 

 ЗАКОН О РАДУ 
 

 ЗАКОН О КУЛТУРИ 
 

 ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за установе културе чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. 

 

Програмске активности у 2022. години, ЦЗК планира на бази програмских / 
пројектних активности из ранијих година, са иновирањем појединих активности у складу 
са Финансијским планом и одобреним средствима. Мора се нагласити да се посебно води 
рачуна да се сви програми усклађују са општедруштвеним кретањима, да прате стандарде 
и иновације у својој области како се не би догодило да наша средина заостане у културном 
развоју или се препусти рутини. Треба правовремено и истовремено реализовати различите 
врсте програма за најшири и најразличитији круг корисника, што захтева стално праћење 
понуде на културном тржишту. 

Укупни трошкови су планирани на основу реалних потреба грађана, координације 
са другим установама које се баве културом и финансијским и организационим 
могућностима и потребама наше установе и целога краја. 

1. Организовање културних догађаја поводом верских празника: 
- Православна Нова година, 
- Богојављање, 
- Ускрс, 
- Умни петак, 
- Мала Госпојина. 
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2. Организовање културних догађаја међудржавног карактера задњих десет и више 
година: 

- Сабор „Славче“, учесници из Републике Бугарске и Србије, 
- Сабор „Крајиште на тромеђи“ (Голеш), учесници из Републике Бугарске, Северне  

Македоније и Бугарске. 
 

3. Културно-уметнички програми: 
-    Концерти народних песама и игара, у сопственој продукцији или гостујући Ансамбли, 
- Поп-Рок концерти,  
- Програми са садржајем за децу и младе. 

 
4. Позоришне представе: 
- Дечје, 
- За одрасле 

Домаћа драмска позоришта и позоришта из Републике Бугарске. 
 

5. Школска и општинска смотра рецитатора, 
 

6. Представљање и промоција књига локалних аутора и аутора из окружења, 
 
7. Изложбе слика: 
- Локалних сликара, 
- Сликара из унутрашњости Србије и из Републике Бугарске. 

 
8. Изложбе рукотворина старих заната 

 
9. Уметничка колонија 
 
10. Учешће и представљање општине Босилеград на манифестацијама, које организују 

надлежне установе и организације из других општина у Републици Србији и 
иностранству. 

 
11. Установа Центар културе Босилеград својим ресурсима пружа подршку у реализцији 

културних и образовних манифестација Основне школе, Гимназије, Народне 
библиотеке и других организација, као и обележавање значајних датума које организује 
Општина. 

 

Општина Босилеград, преко Центра културе “Босилеград“ организује традиционал-
ни Међународни фолклорни фестивал “Босилеградско Краиште пева и игра“, који буди и 
јача свест о културном наслеђу бугарске националне мањине која живи у Србији, као и 
блиских народа на Балкану, тиме гради мостове пријатељства, сарадње и толеранције и на 
тај начин допринеси свеукупном развитку целог региона. Фестивал траје седам дана и 
одржава се крајем месеца јула и почетком августа. До сада организовано је једанаест 
издања, на којима је учествовало 200 културно-уметничких друштава и фолклорних 
састава, инструменталисти и солисти, што чини 6.200 учесника, који су реализовали 52 
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концерта у трајању од 5.200 минута и 36 дефилеа улицама града. Учесници су из ужег дела 
Србије, АП Косова и Метохије, АП Војводине, као и из Северне Македоније, Бугарске, 
Грчке, Турске, БиХ, Румуније, Украјине, Француске, Мађарске и Црне Горе. Фестивал има 
ревијални карактер, а учесници се такмиче у надигравању, избору мис и мистера вечери и 
избору најлепше ношње. Одвија се на отвореној сцени у граду, а организују се концерти и 
у три сеоска центра. Такође, игра се најдуже коло улицама града, које окупља све извођаче 
и посетиоце. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 
 

ОСНИВАЧ 
ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 
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ОРГАНИ УСТАНОВЕ 
 
Директор Установе 

 
Директор Установе руководи Установом. Директора Установе именује и разрешава 

оснивач. Директора Установе чији је оснивач јединица локалне самоуправе,именује се на 
основу претходно  спроведеног јавног конкурса на период од четири године,и може бити 
поново именован. 

 
 представља и заступа Установу, 
 организује и руководи процесом рада, 
 предлаже пословну политику,Програм рада и развоја и преузама мере за њихово 

спровођење 
 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,послова и 

радних 
 задатака,  
 извршава одлуке Управног одбора, 
 потписује налоге ради распоређивања средстава са рачуна Установе, 
 одлучује о коришћењу средстава за текуће пословање,о набавци и продаји основних 
 средстава,у границама овлашћења које му даје Управни одбор Установе, 
 стара се о законитости рада установе, 
 одговоран је за материјално-финансијско пословање установе, 
 подноси извештај о раду, 
 обавља и друге послове утврђене законом и статутом установе,  
 закључује уговоре са трећим лицима. 

 
 
Управни одбор 
 

Управни одбор Установе именује и разрешава Скупштина општине, чланови 
управног одбора именују се на период од четири године и могу бити именовани највише 
два пута. Управни одбор има 5 чланова од којих три из редова Скупштине општине, два из 
реда запослених у Установи. 
 
 доноси Статут, 
 одлучује о пословању Установе, 
 усваја Извештај о пословању и Завршни рачун, 
 доноси програм рада Установе,на предлог дирекора Установе, 
 одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом, 
 доноси годишњи финансијски план, 
 даје мишљење на Правилник о систематизацији послова и радних задатака, 
 закључује уговор о раду са директором,на одређено време,до истека рока на који је 
изабран,односно до његовог разрешења,а када је за директора именовано лице које је већ 
запослено у истој установи културе на неодређено време,закључује анекс уговора о 
раду,у скаладу са Законом о раду. 
 врши и друге послове утврђене Законом и Статутом,                                                                              
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Надзорни одбор 
 

Надзорни одбор Установе именује и разрешава оснивач,чланови надзорног одбора 
именују се на период од четири године и могу бити именовани највише два пута. Надзорни 
одбор има три члана, од којих 2 из редова Скупштине општине, један из редова запослених. 
 

 обавља надзор над пословањем Установе,врши преглед Извештаја о пословању и 
завршног рачуна и 

 писмено обавештава Управни одбор Установе и оснивача о резултатима 
надзора,указује на евентуалне пропусте Управног одбора и директора Установе. 
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ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Послови и задаци из оквира делатности Установе обављају се у организационим 
јединицама и то: 

 
 Организациона јединица за остваривање и реализацију културно-уметничких и 

образовних активности, 
 Организациона јединица аудио, видео и евент продукција, 
 Служба за опште, правне, административне и финансијско-књиговодствене послове. 

 
 
Организациона јединица за остваривање и реализацију културно-уметничких и 
образовних активности 
 

У организационој јединици за остваривање и реализацију културно-уметничких, 
рекреативних и образовних активности обављају се следеће делатности: уметничко и 
књижевно стваралаштво (превод литерарних и других текстова, издавање публикација), 
сценска уметност (извођење позоришних балетских и фолклорних представа, концерата и 
других врста сценске уметности: делатност група, друштава оркестара и бендова, делатност 
слободних уметника), приказивање филмова (видео касета и ДВД дискова) у биоскопу, на 
отвореном простору или у другим објектима погодним за приказивање, 
          Интернет центар за обуку и помоћ из области рачунарства заинтересованим 
корисницима и др. образовања која нису дефинисана према степенима образовања, остале 
забавне активности на другом месту напоменуте (делатност школе за плес и учитеља плеса, 
луткарске представе), остале спортске активности (аматерска спортска такмичења на 
отвореном и затвореном простору, голф), барови (продаја безалкохолних  пића уз неки вид 
забаве), организовање ликовних изложби, изложбе из области фотографије графичког 
сликарства, изложбе народног стваралаштва и др. 
 
 
Организациона јединица аудио, видео и евент продукција 
 
Организациона јединица Аудио и видео и евент продукција обавља следеће послове: 
 

1. Производњу свих ТВ и радијских форми, продукција документарних филмова, врши 
теренско и студијско снимање, аудио и  видео монтажу, израду 3Д анимација,  израду 
реклама, дизајн и припрему за штампу свих врста штампаног материјала, прелом и 
припрема за штампу билтена, флајера и плаката и брошура, као и  дистрибуцију 
целокупне продукције путем интернета и електронских медија. 

2. Одржавање и ажурирање интернет сајта Установе, промовисање рада Установе 
путем друштвених мрежа и видео канала.  

3. Организацију догађаја на затвореном и отвореном простору и пружање комплетне 
логистике (организацију свих врста фестивала, концерата, спортских догађаја,  
осталих масовних друштвено-социјалних скупова): 
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• план и реализација ПР и маркетинг активности (интернет, електронски и штампани 
медији) 
 
• дизајн, штампа и дистрибуција свих врста докумената и промотивног материјала (флајери, 
памфлети, плакати и билборди); 
 
• осмишљавање и реализација просторне инфраструктуре за све врсте радионица, 
уметничких поставки, сценских изведби или филмских пројекција; 
 
• реализација целог догађаја – продукција (аудио-визуелна техника,  концертна техника са 
особљем, угоститељска опрема са особљем, изложбено-продајни штандови , ...). 
 
Програмска орјентација аудио и видео продукције тежи остварењу следећих циљева: 
 
- да ангажовано и стварно прати и афирмише привредни и друштвени развој, културни 
материјални и друштвени напредак локалне заједнице,   
- даје и прати стваралачки допринос на очувању и унапређењу културе, обичаја, 
традиције и националног идентитета бугарске националне мањине у Републици Србији, 
- да доприноси јединству и равноправности, добрим и стабилним међуљудским и 
међунационалним односима,  
- да афирмише националне, културне и историјске вредности бугарске националне 
мањине, 
- да подстиче научно, културно и уметничко стваралаштво, 
- да подстиче очување природног богатства и заштиту човекове околине, 
- неговање моралних, уметничких и других вредности друштва и 
- чување радиофонских и видео записа од нарочитог значаја. 
 
Служба за опште, правне, административне и финансијско-књиговодствене послове 
 

У служби за опште,правне,административне и финансијско-књиговодствене послове 
обављају се послови опште администрације, помоћни послови, послови из области радних 
односа, правни послови и послови књиговодствено-финансијске оперативе. 

Књиговодствене-финансијске послове Установа обавља за потребе Народне 
бибиотеке ,,Христо Ботев'', а правне и опште послове Установе Центар културе 
,,Босилеград'' обавља Народна библиотека ,,Христо Ботев'' из Босилеграда. 
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ОПИС РАДНИХ ЗАДАТАКА И ПОСЛОВА ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 
ДИРЕКТОР 
 
 организује и руководи радом установе, 
 стара се о законитости рада установе, 
 предлаже основе пословне политике, програм рад и план развоја установе финансјски 

план установе и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и 
програма рад,одговаран је за спровођење програма рада установе, 

 одговаран је за материјално – финансијско пословање установе, 
 доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга 

општа акта у складу са законом и статутом установе, 
 извршава одлуке Управног одбора и присуствује седницама, без права одлучивања, 
 одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са 

законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са 
законом и Статутом, 

 закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу, 
 даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада. 
 
Директор је самосталан у вршењу послова из свог делокруга. 
За свој рад одговоран је Оснивачу и Управном одбору. 
 
СЛУЖБА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ФИНАНСИЈСКО-

КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 
 
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 
 
 организује, руководи и прати извршење финансијских и рачуноводствених послова; 
 развија, дефинише и координира припрему финансијских планова и других општих и 

појединачних аката из области свог рада; 
 координира израду и припрему финансијских извештаја; 
 сарађује са органима контроле, омогућава увид у пословање, пружа потребна 

обавештења и поступа по примедбама у складу са важећим прописима; 
 доноси одлуке о начину реализације финансијских и рачуноводствених послова; 
 прати правне прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног 

трошења финансијских средстава; 
 контролише израду финансијских прегледа, анализа и извештаја; 
 пројектује приливе и одливе новчаних средстава; 
 координира у спровођењу начела једнообразности у вези са евидентирањем и 

извештавањем; 
 руководи припремом и израдом завршног рачуна; 
 контролише формирање документације за пренос новчаних средстава. 
 проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца, 
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 врши билансирање прихода и расхода, 
 врши билансирање позија биланса стања, 
 води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену 

усвојеног контног плана, 
 припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале 

извештаје везане за финансијско-материјално пословање, 
 припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању, 
 преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која 

је везана за одлив и прилив готовине, 
 контира и врши књижење, 
 спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу, 
 врши обрачун амортизације, повећава и отуђења основних средстава, 
 прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са 

надлежним државним органима, 
 врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате, 
 врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава 

између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима, 
 води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом, 
 чува и архивира помоћне књиге и евиденције, 
 сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе, 
 припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других примања, 

припадајућих пореза и доприноса, 
 припрема и обрађује документацију за послове промене исказане на изводима рачуна. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору. 
 
БЛАГАЈНИК 
 
 води благајну и евиденцију зарада, 
 разврстава и води архиву извода и документације о извршеним уплатама, 
 припрема документацију за новчане уплате и исплате, 
 исплаћује новац, обрачунава боловања,обавља плаћања по закљученим уговорима, 
 припрема податке за израду статистичких и других извештаја о зарадама, 
 врши обрачуне и реализује девизна плаћања и води девизну благајну. 
 стара се о правовременој набавци пића и хране као и средства за личну хигијену и 

средстава за хигијенско одржавање просторија у сарадњи са домаћином заједничких 
служби и одговоран је за њихову рационалну потрошњу, 

 води материјално књиговодство-залихе материјала за набавке из домена и описа 
послова. 

 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
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РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
 пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема 

документацију приликом израде аката, уговора и др. 
 прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа, 
 врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа, 
 издаје одговарајуће потврде и уверња, 
 води и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције 

и врши пријаву / одјаву запослених код надлежних органа, 
 врши канцеларијске послове, 
 обавља административне послове у вези са кретањем предмета, 
 води општи деловодник,пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта, 
 врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште, 
 пружа подршку припреми и одржавању састанка, 
 припрема и умножава материјал за рад, 
 води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се оа набавци, чувању и подели 

потрошног канцеларијског материјала. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
 
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 
 
 обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација,противпожарних 

система, уређаја, опреме, апарата и средстава, 
 обавља механичарске / електричарске / водоинсталатерске / браварске / столарске / 

лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл. послове, послове ложача као и друге 
радове одржавања и поправки, 

 припрема објекте, опрему и инсталације за рад, 
 обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим 

кваровима на системима и инсталацијама, 
 пушта опрему или постојења у оперативни рад и заустављана крају оперативног рада 

или у случају поремећаја или квара, 
 прати параметре рада и подешава опрему и постројење, 
 рукује постројењима у котларници, 
 обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану 

одржавања, 
 води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама, 
 контролише улазак и излазак лица и евидентира посете; 
 води књиге евиденција; 
 обезбеђује објекат, запослене и друга лица; 
 спроводи стални надзор над објектом; 
 контролише и надзире рад техничких система обезбеђења. 
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Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору. 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 
РЕАЛИЗАЦИЈУ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ И ОБРАЗОВНИХ 

АКТИВНОСТИ 
 
ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
 
 руководи организационом јединицом, 
 сачињава апликације за учешће на конкурсима за финансирање и подршку програма из 

области деловања поливалнетног центра и стара се да на друге доступне начине 
(спонзорства, донаторства и др.) обезбеди финансијска средства за реализацију 
програма; 

 прати културну делатности  установе културе; 
 учествује у изради месечног, кварталног и годишнјег програма рада установе са осталим 

сарадницима, 
 ради истраживања интереса, потреба и навика корисника услуга; 
 ради пројекте, програме и програме мера за унапређење културне делатности; 
 планира, програмира и реализује културну делатност; 
 планира и остварује сарадњу са другим установама; 
 прикупља, обрађује и чува документацију и води статистику о културним програмима. 
 врши послове организације и координације рада за потребе свих догађаја и редовних 

дешавања у згради у делу обезбеђивања техничких услова,поштовања реда и 
домаћинског односа према згради, гардеробе,  кетеринга и опслужења, као и осталог 
помоћног и пратећег особља/запослених и ангажованих од стране организатора догађаја 
и одговорн је за њихов рад, стара се о хигијени у радним просторијама, 
легатима,изложбеним витринама, салама и слободном атријумском простору, 

 извршава послове набавке канцеларијског материјала, материјала за хигијену, 
материјала за културу и осталог материјала, биоскопских  и музејских улазница, 
инвентара као и дела опреме, сем оног који је у надлежности техничке службе, 

 сарађује са медијима, 
 припрема и доставља материјале за конференције за штампу и обавештава медије, 

пословне сараднике и надлежне службе и лица у државним институцијама о заказаним 
конференцијама и осталим значајним догађањима у установи, 

 води листу протокола и одговаран је за њено благовремено и ефикасно ажурирање, 
 припрема позивнице за заказане културне манифестације лицима са листе протокола и 

пословним партнерима и сарадницима, 
 отвара сву електронску пошту и врши њено евидентирање у деловодни протокол. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору. 
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КОРЕОГРАФ АСИСТЕНТ 
 
 кореографише целовечерње играчке представе и наменске сценске програме у оквиру 

усвојеног репертоара установе у договору са организатором установе, 
 припрема кореографски концепт пројекта, као и измене ако до њих у току рада дође, 
 остварује непосредну комуникацију са свим учесницима у стварању и извођењу 

представе у циљу обезбеђења услова за најцелисходнији уметнички приступ и 
реализацију, 

 реализује пробе према распореду као њихов носилац, 
 прати квалитет извођења представа које је кореографисао, 
 ради са играчима, певачима и глумцима на пробама, 
 организује записивање кореографија, као и усвојених измена и адаптација кореографија. 
 сарађује са редитељима у оквиру дела која му се повере; 
 предлаже поделу улога у кореографском пројекту који му је поверен; 
 прати квалитет извођења представа у чијем је кореографисању учествовао, а које се 

налазе на редовном репертоару. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора или непосредног руководиоца у 
циљу реализације процеса рада Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
 
КОРЕПЕТИТОР 
 
 корепетира на индивидуалним и свим врстама заједничких проба у договору са 

организатором установе, 
 корепетира на пробама и свакодневним вежбама ансамбла савремене и народне игре, 
 увежбава хорове и певаче, 
 врши музичке припреме представе / концерта са солистима, хором, играчима и сарађује 

са оркестром, 
 комуницира са кореографом у току играчких проба, 
 врши све потребне припреме за корепетицију на пробама и вежбама, 
 корепетира на аудицијама, 
 комуницира са осталим учесницима у креирању представа / концерата, 
 обавља уметничке задатке у припреми и извођењу представа, као и других посебних 

програма, 
 ради за аудио миксером и помоћу реглера и филтера директно управља јачином и бојом 

тона из појединачних микрофона и нивоом финалног микса који иде на траку или у 
програм. 

 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора или непосредног руководиоца у 
циљу реализације процеса рада Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
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ВОЗАЧ 
 
 превоз корисника по налогу непосредног руководиоца, 
 управља моторним возилом по налогу руководиоца, 
 води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива 

и мазива, 
 припрема путни налогза коришћење возила, 
 одржава возила у уредном и исправном стању, 
 контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама. 
 обавља курирске послове, експедицију и пријем поште, пријем публике и поништавање 

улазница, 
 одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима, 
 одржава читоћу дворишта и износи смеће, 
 пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и ивентару, 
 прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора или непосредног руководиоца у 
циљу реализације процеса рада Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА АУДИО, ВИДЕО И ЕВЕНТ 
ПРОДУКЦИЈА 

 
УРЕДНИК ПРОГРАМА 
 
 руководи организационом јединицом 
 уређује програме и самостално израђује планове и програме рада; 
 одговоран је за организацију, координацију и руковођење, пројектима / програмима 

поливалентног центра за културу; 
 предлаже стратегије рада и развоја програма и активности установе; 
 припрема програм рада установе и учествује у припреми финансијске планова као и 

извештаја; 
 сачињава апликације за учешће на конкурсима за финансирање и подршку програма из 

области деловања поливалнетног центра и стара се да на друге доступне начине 
(спонзорства, донаторства и др.) обезбеди финансијска средства за реализацију 
програма; 

 пише ауторске текстове за каталоге, програме и медије; 
 предлаже и реализује маркетиншке активности и активности везане за односе са 

јавношћу установе; 
 предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме из делокруга свог 

рада; 
 сарађује и креативно реализује програме / пројекте са партнерским институцијама у 

свим секторима – институцијама из свих области културе и других области друштвеног 
живота значајних за реализацију програма у земљи и иностранству; 

 ефикасно комуницира и ради у интердисциплинарном и мултимедијалном националном 
и међународном окружењу; 

 сачињава листу захтева у вези с техничком реализацијом програма; 
 планира, надгледа и реализује све фазе и сегменте реализације програма / пројекта; 
 организује рад студија; 
 предлаже, планира, организује и спроводи снимање и архивирање снимака пројеката / 

програма; 
 архивира, сређује, и идентификује видео архив снимљених пројеката / програма; 
 обавља припрему, израду и перзентацију видео материјала пројеката / програма на 

техничким средствима којима располаже; 
 организује снимање пројеката / програма; 
 реализује снимање пројеката; 
 одржава видео и Интернет презентацију; 
 уређује и ажурира податке и текстове за објављивање на сајту и друштвеним мрежама; 
 координира рад спољних сарадника, камермане и тонске сниматеље; 
 врши смештај, спроводи мере чувања и превентиве заштите видео архива; 
 спроводи дигитализацију архива. 
 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора у циљу реализације процеса рада 
Установе. 
За свој рад одговоран је директору. 
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НОВИНАР 
 
 прикупља материјал са терена, 
 припрема и води емисије у студију, 
 предлаже и уређује специјализоване емисије, 
 припрема и води културно уметничке и забавне програме које реализује Продукција, 

односно Установа, 
 координира сарадничку мрежу, 
 сарађује са уредником програма 
 пружа стручну подршку у организовању кампања и промотивних догађаја; 
 организује медијске и друге промотивне догађаје; 
 припрема презентација и публикација; 
 прикупља информације о извештавању медија од значаја за Установу; 
 припрема информације за Интернет презентацију Установе. 

 
Изузетно обавља и друге послове по налогу директора или непосредног руководиоца у 
циљу реализације процеса рада Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
 
ОПЕРАТЕР ТЕХНИКЕ 
 
 уређује графичка и мултимедијална решења за  презентацију; 
 креира графичка и дигитална решења; 
 припрема за штампу потребан материјал; 
 обавља послове озвучења и тонског снимања; 
 обавља послове видео снимања; 
 фотографише за потребе објављивања; 
 обрађује снимљени материјал за потребе емитовања на интернету, радију и телевизији 

и за архиву; 
 архивира снимљени и обрађени материјал; 
 стара се о исправности и одржавању опреме; 
 врши унос података, анотацију и верификацију унетих података; 
 врши снимање и скенирање материјала и обраду снимљеног материјала. 
 рукује апаратима за регулацију светла; 
 врши постављање светлосних ефеката представа; 
 штампа урађени запис светла и архивира га; 
 рукује уређајима за репродукцију тона и креира тонске слике у договору са 

организатором; 
 ради за аудио миксером и помоћу реглера и филтера директно управља јачином и бојом 

тона из појединачних микрофона и нивоом финалног микса који иде на траку или у 
програм. 

Изузетно обавља и друге послове по налогу директора или непосредног руководиоца у 
циљу реализације процеса рада Установе. 
За свој рад одговоран је директору и непосредном руководиоцу. 
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ЗАПОСЛЕНИ У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ 
 

 
ДИРЕКТОР 
Воислав Божилов 
 
РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА 
Миодраг Митов 
 
БЛАГАЈНИК 
Анђелка Манасијев 
 
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 
Бојанка Караџов 
 
ДОМАР / МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА 
Влатко Стојнев 
 
ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 
Љубен Глигоров 
 
КОРЕОГРАФ АСИСТЕНТ 
Саша Радованов 
 
КОРЕПЕТИТОР 
Драгослав Методијев 
 
ВОЗАЧ 
Звонко Јорданов 
 
УРЕДНИК ПРОГРАМА 
Воислав Божилов 
 
НОВИНАР 
Игор Јовановски 
Божидар Иванов 
Бојанка Стоичков 
Дивна Велинов 
 
ОПЕРАТЕР ТЕХНИКЕ 
Горан Георгијев 
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ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

У Центру за културу је у току  године спроведена је Јавна набавка мале вредности за 
набавку електричне енергије за потребе Установе Центар културе „Босилеград“. Ова Јавна 
набавка се ради уобичајено сваке године и предвиђена је финансијским планом Центра за 
културу за текућу годину. 

Наручилац је Одлуком о усвајању плана јавних набавки број 359/22-1 исти усвојио 
дана 07.07.2022.године. У плану јавних набавки предвиђена је само једна набавка услуга 
испоруке електричне енергије. Вредност ове јавне набавке износи 817.000,00 динара. 

Наручилац је у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", број 91/2019) 
спровео поступак јавне набавке услуга испоруке електричне енргије. Након достављања 
понуда установљено је да је понуђена цена јединог понуђача ЕПС из Београда за око 350% 
увећана у односу на цену из 2021.године. Како наручилац није добио сагласност оснивача-
општине Босилеград за додатним средствима то је поступак јавне набавке обустављен до 
обезбеђења потребних средстава. 
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ИНФОРМАЦИЈЕ КОЈЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ПОСЕДУЈЕ 

 
 
 Правни прописи (закон и подзаконски акти) из области делокруга рада, 

информације, извештаји и други документи Центра за култутуру „Босилеград“ који 
су разматрали и усвојили Управни одбор Центра за културу и Скупштина општине. 

 
 Документи који се односе на рад Центра за културу. 

 
 Закључени уговори са другим организацијама, институцијама, правним и физичким 

лицима. 
 
 Фотографије, плакати, флајери са појединих догађаја у Центра за културу. 

 
 Архива са предметима: управни део Центра за култутуру; 

 
 Електронска база података: управни део Центра за културу. 
 Финансијска документа о плаћању за потребе Центра за културу, и документација 

везана за исплату плата запослених у Центру за културу „Босилеград“ – Служба за 
опште, правне, административне и финансијско-књиговодствене послове; 

 
 Досијеи запослених: Служба за опште, правне, административне и финансијско-

књиговодствене послове; 
 
 Остала папирна документација: документација о регистрацији и друга 

документација о набавци опреме и других средстава за рад Центра за културу, 
финансијска документација чува се у управном делу. 
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ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА 

На основу члана 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 
тражилац подноси писмени захтев Центру за културу „Босилеград“ за остваривање права 
на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев треба да садржи пун назив Центра за 
културу, име, презиме и адресу тражиоца, односно имејл, уколико тражилац жели да му се 
информација пошаље у електронској форми. Захтев треба да садржи што прецизнији опис 
информације која се тражи, а може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење 
тражене информације. У захтеву тражилац такође треба да наведе у ком облику жели да му 
се тражене информације издају. Тражилац не мора навести разлоге за упућивање захтева. 

Ако захтев није уредан, овлашћено лице Центра за културу дужно је да, без 
надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу 
упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема 
упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступити, Центар за 
културу ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног. 

Приступ информацијама Центра за кузлтуру „Босилеград“ дужан је да омогући и на 
основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев 
уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захев поднет писмено. Како 
налаже члан 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Центар за 
културу је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 
тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 
тражену информацију, одн. изда или упути копију тог документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја 
за заштиту живота или слободе неког лица, односно угрожавање или заштиту здравља 
становништва и животне средине, Центар за културу мора да обавести тражиоца о 
поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену 
информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од 
пријема захтева. 
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КОНТАКТ  

 

 
Назив органа:  Центар за културу „Босилеград“ 

   
Директор:  Воислав Божилов 

   
Адреса:  Георги Димитрова 54А 

   
Телефон:  + 381 (0) 17 877 - 026 

   
Е-mail:  kultura.bosilegrad@gmail.com 

   
Интернет презентација:  www.kultura.bosilegrad.rs 

   
Овлашћено лице за 

слободан приступ 
информацијама од јавног 

интереса: 

 

Воислав Божилов 

 
 

  

Телефон:  +381 (0)64-59-22-755 
   

Е-mail:  voislav.bozilov@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


