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Установа Центар културе Босилеград основана је оснивачким актом Скупштине општине 
Босилеград, послује са седиштем у Босилеграду ради задовољења општих културно образовних и 
информативних интереса грађана наше општине. У оквиру Установе постоје следеће 
организационе јединице:

1 .Организациона јединица за остваривање и реализацију културно уметничких и 
образовних активности,

2.0рганизациона јединица аудио, видео и евент продукција,
З.Организациона јединица за опште, правне административне и књиговодствено 

финансијске послове.
Установа послује у складу са Законом и Статутом, а оперативне активности се утврђују у 

годишњим планом и програмом рада, који одобрава и усваја Скупштина општине Босилеград, у 
својству оснивача.

1. Организациона јединица за остваривање и реализацију културно 
уметничких и образовних активности

Организациону јединицу за организовање и реализацију културно-уметничких и 
образовних активности, поред стално запослених чине и лица запослена на повременим и 
привременим пословима. За остваривање и реализовање свих активности које је током 2021. 
године ова организациона јединица организовала, на појединим пословима је ангажовала и лица 
из других организационих јединица Установе. Све своје активности усмерава на побољшању 
општег развоја културе, очувању материјалног и нематеријалног културног наслеђа бугарске 
националне мањине и других народа у Републици Србији, као и на очувању других вредности 
младих са територији општине Босилеград. У организационом смислу постоје активне и 
релативно пасивне секције организационе јединице. Од активних секција се издвајају фолклорна 
састављена од више старосних група и музичка, које су носиоци свих културно-уметничких 
програма, које организује у сопственој режији Установа. Ове две секције међусобно повезане 
целогодишње обрађују десетак фолклорне кореографије, хорско певање и друге музичке нумере.

За рад осталих секција недостају одговарајућа стручна лица.

Установа преко организационе јединице организује концерте, односно културно-забавне 
програме у сопственој режији и сличне догађаје гостујућих културно-уметничких друштава. 
Такође организује позоришне представе и ликовне изложбе.



У 2021 години дошло је до значајних одступања од усвојеног плана и програма рада због 
трајања пандемије СОУГО-19. Многе од редовних активности су одложене у потпуности, неке од 
активности су трансформисане (прилагођене) за рад на дигиталнм платформама, док су неке 
активности редовно настављене, у мање или више неизмењеном облику, колико су то објективне 
околности дозвољавале. У складу са препорукама Министарства културе и информисања и Владе 
Републике Србије, свим запосленим чија је природа посла то дозвољањала и/или који су били у 
ризичним групама омогућен је рад од куће.

Редовнс активностн Опнс Пројскти

ЈАНУАР: 1. I. Припрсма пројекта МФФ „Босилеградско 
крајиште пева и игра“ 

конкурисање код мин.култ.

II. Припрема пројекта „Рекострукција централног 
грејања - замена котлова, конкурнсањс код мин. 
за скологију

ФЕБРУАР: 2.

VI. Припрема, израда и прсдаја пројекта 
„Градови у фокусу“.

АЛРИЛ:
2. Ускршњи празници Манифестација „Ускрс на тромеђи“ је

одржана онлајн због противоепидемијских мера под мотом „Ускрс са породицом“
3. Културно-уметнички програм Умни петак 
6. Смотра рецитатора Општинска одржана онлајн због противоепидемијских мера

ЈУЛИ: 1. Културно-уметнички програм
2. Власинско лето

Организовање сабора „Црноок“
Уучешће фолклорног друштва

3. Културно-уметнички програм Заграње фолклорно друштво
4. Гостовање фолклорног састава на фестивалу „Богатство различитости“ у Белој цркви
5. Организовање МФФ „Босилеградско 

крајиште пева и игра“ седмодневни фестивал и учешће 
фолклорног састава

АВГУСТ: 1. Учешће на фестивалу „Охридско сунце“ Гр. ОхридБЈРМ
Фолклорни састав Установе

2. МОТО - опера „На уранку“ - Станислав Бинички

СЕПТЕМБАР: 1. Културно-уметнички програм Дан општине 21.09.2021

НОВЕМБАР: 1. Реализација пројекта уз учсшће лица из избегличког кампа у сарадњи са ИОМ и ЦДИ
- манифестација „Плес за све“
Завршни и Новогодишњи концерт2. Концерт

ДЕЦЕМБАР: 1. I. Припрема пројекта „ Култура уређења 
окружења“

конкурисањс код општинс Босилеград

II. Прнпрсма пројекта „Дигитална аудиотека - 
фаза 2, конкурисање код општннс Боснлсград



Све манифестације, које је организовала Установа на територији општине Босилеград је 
технички подржала сама Установа својом расположивом техником за озвучавање и расвету, сем 
за МФФ „Босилеградско крајиште пева и игра“, за коју манифестацију задњих 6 година 
обезбеђује Сурдулички културни центар због обавеза по пројекту. Поред тога Установа је 
озвучењем, расветом и службеним возилом подржала и друге организације и иституције у 
реализацији њихових културних и других активности.

У табели могу се препознати манифестације као културни производи, од којих већина 
имају културни карактер, а мањи број манифетсација имају репрезенативни карактер, међутим 
све манифестације су и у функцији развоја туризма на подручју општине Босилеград. Такође, 
може се приметити да је најмањи број манифестација образовног, или едукативног карактера. С 
обзиром да се Установа претежно бави стваралаштвом, концерти, или културно-забавни 
програми, или изложбе и друго јесу финални део стваралаштва, а образовно-едукативне 
активности се спроводе кроз пробе и припреме за наведене активности. Гостовања и учешће на 
другим манифестацијама у земљи и иностранству су део активности Установе и јесу у функцији 
представљања Установе, општине Босилеград, Бугарске националне мањине, а и у одређеној 
мери стимулативна сатисфакција чланова наших секција.

Финансирање свих активности у највећој мери је из предвиђеног буџета општине, а 
средства су уторшена у складу са буџетским линијама, потпуно рационално, а у мањим 
случајевима су коришћена пројектна средства министарства културе и информисања Републике 
Србије.

Установа преко ове своје организационе јединице остварила је сарадњу са другим 
образовним и културним институцијама и организацијама на територији општине Босилеград, у 
Р. Србији и у иностранству. Такође, завидна сарадња је остварена са цивилним сектором и 
организацијама који се баве хуманитарним радом.

2. Организациона јединица Аудио, видео и евент продукција

Аудио, видео и евент продукција у 2021 години је обављала следеће активности:

Производњу радијских форми1, теренско и студијско снимање, аудио и видео монтажу, 
дизајн и припрему за штампу свих врста штампаног материјала, прелом и припрема за 
штампу флајера, плаката и брошура.
Пружање логистике при организацији догађаја на затвореном и отвореном простору 
(фестивала2, концерата и других масовних друштвено-социјалних скупова):

• план и реализација ПР и маркетинг активности (Интернет, електронски и штампани 
медији, друштвене мреже)
• дизајн, штампа и дистрибуција свих врста докумеиата и промотивног материјала 
(флајери, памфлети, плакати и билборди)
• осмишљавање и реализација просторне инфраструктуре за све врсте уметничких 
поставки, сценских изведби или филмских пројекција.
• реализација целог догађаја - продукција (аудио-визуелна техника, концертна техника са 
особљем и водитељима, снимање догађаја ...)

Дигитализација и чување радиофонских и видео записа од нарочитог значаја3.

>

>

>



1) На основу договора о пословно техничкој сарадњи између Установе и Нове Радио и ТВ 
Босилеград", Продукција је у 2021 години наставила реализацију специјализованих 
радијских емисију из области културе (афирмација и очување културних вредности, 
обичаја, традиције и националног идентитета бугарске националне мањине и сл.) 
Периодичност емисије је недељна. Емисије се емитују на програму Радио Босилеград-а. 
У извештајном периоду реализовано је 129 радијских емисија („Атарско благо"-31, 
„Еликсир"-41, „Краиице на лента"-30, „Културен пвтепис"-27), које су емитоване на 
програму Радио Босилеград-а.

2) За потребе спровођења Међународног фолклорног фестивала „Босилеградско краиште 
пева и игра" 2021 били су ангажовани сви расположиви радници продукције, на 
техничкој реализацији и вођењу програма ове најмасовније културне манифестације у 
нашој општини.

3) Радио Телевизија Босилеград у току свог дугогодишњег рада и Продукција сворила је 
огромну количину аудио и видео материјала, који продукција класифицира и записује на 
оптичким носачима слике и звука, како би се трајно сачувао овај материјал који 
представља својеврсну хронологију једног времена и део културног наследства. У току 
извештајног периода Продукција је пружила подршку реализацији пројекта „Дигитална 
аудиотека"- фаза 1.

2. Служба за обављање општих, правних и финансијско- 
књиговодствених послова

Служба за обављање општих, правних и финансијско-књиговодствених послова је током 
2021. г. обављала посебно све опште, правне, финансијско-књиговодствене и административне 
послове за потребе Установе Центра културе „Босилеград“ и Народне библиотеке „Христо 
Ботев“, као заједничка служба за ова два посебна буџетска корисника. Ови послови обављањи су 
у складу са Правилником о организадији и систематизацији радних места ових Установа.

Део службе задужен за опште и правне правних послове вршио је израду општих и 
нормативних аката, правно-стручну помоћ и обраду тих аката од нацрта до објављивања 
коначних текстова, израду свих врста уговора, праћење законских и других прописа и указивање 
на обавеза које проистићу из њих, припрема документације и релизација закључака и одлука 
Управног одбора.

Из области кадровске службе обављани су следећи послови: стручни и административни 
послови код спровођења конкурса односно огласа код пријема радника, престанка радног односа, 
распоређивања и других промена статуса радника, вођење кадровске евиденције за запослене, 
пријава и одјава запослених код надлежних служби и др.



Део службе задужен за финансијско-књиговодствене послове вршио Је књиговодствену и 
аутоматску обраду финансијске документације, ажурирање свих потребних евиденција, израда 
финансијских планова и извештаја потребних за органе управљања и државне органе, вођење 
свих пореских евиденција и статистичких извештаја, обрачун и исплата зарада, накнада и других 
исплата и др. књиговодствено-финансијске послове.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

> Биоскоп

У склаДУ са противоепидемијским мерама Установа је у сарадњи са дистрибутерском кућом 
МоМ1 30 С1пета реализовала неколико филмских пројекција за децу и одрасле међу којима 
највећу посећеност је имала пројекција популарног остварења „Тома“ посвећеног животу 
популарног певача Томе Здравковића.

^ Мађионичарско -циркуске представе за децу

У склаДУ са противоепидемијским мерама Установа је организовала две мађионичарске 
представе за децу у јуну и октобру.

^ Реализовани пројекти

У извештајном периоду Установа је реализовала 2 пројекта „Дигитална аудиотека“ - I фаза и 
„Завичајна етно збирка“, који су финансирани из буџета Општине Босилеград.

^ Редовно и инвестиционо одржавање зграде Дома културе

о У извештајном периоду Установа је вршила комплетно редовно одржавање зграде Дома 
културе у Бослеграду.

о У сарадњи са општинским руководством и ЈП „Услуга“ решен је дугогодишњи 
(вишедеценијски) проблем са запушеним северним краком канализације зграде. 

о Уређена је просторија за видео надзор и инсталирана је потребна опрема са 4 камере 
најкритичнијим местима, која нису била покривена видео надзором Народене библиотеке 
„Христо Ботев“

о Због економичности грејања на струју премештена је редакција Аудио 
продукције у мању просторију 

о ^о пројекту према Министарству за екологију у сарадњи са Опшином извршена је замена 
старих котлова на мазут новим котловима на пелет. У предстојечем периоду треба се 
извршити санација инсталације централног грејања и омогућити грејање на пелет.

У Босилеграду, 15.03.2022.год.

на

видео и евент



Установа Центар културе „Босилеград" 
Број №(П-^

01.04.2022 године 

Босилеград

На основу члана 21 Статута Установе Центар културе „ Босилеград";Управни одбор на 
седници одржаној дана 01.04.2022 године донео је:

Одлуку

1.

Усваја се Извештај о раду са Финансијским извештајем Установе Центар културе 
„Босилеград" за 2021 годину.

2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

гзш
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У Босилеграду 01.04.2022 године.

авног одбора


