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ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

УСТАНОВА ЦЕНТАР КУЛТУРЕ „БОСИЛЕГРАД“1. Назив органа

Директор Воислав Божилов

Делокруг рада
На основу чл.4. ст.З и чл.5. чл.20. тач.З. чл.21. Закона о култури, Одлукама Скупштине општине Босилеград и 
Статута Установе, стара се о задовољавању потреба грађана у култури на територији општине и уређује 
поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза 
утврђених Уставом и законом, као и стара се о спровођењу културне политике националне мањине у складу са 
законом, учествују у процесу одлучивања или сама одлучује о појединим питањима везаним за своју културу.

Остварује општи интерес у култури и то:
стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културни развој;

- стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва;
откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, очување, представљање, 
интерпретацију, коришћење и управљање културним наслеђем;

- финансирање текућих расхода и издатака и остваривање програма установе 
обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности; 
обезбеђивање услова за доступност културних садржаја;

- подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне сарадње; 
стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја; 
подстицање иновативности и креативности у култури;;

- спровођење и унапређивање едукације у области културе;
- подстицање примене нових технологија у култури и дигитализација; 

подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва;
подстицање процеса дигитализације и развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и 
уметности;

- очување културе, обичаја, традиције и националног идентитета бугарске националне мањине у Републици Србији, 
подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;

подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са 
инвалидитетом;

Средства за остваривање општег интереса у култури обезбеђују се у буџету Републике Србије општине Босилеград, и донатора



ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА РАДА одговорно лице

Служба за обављање општих правних 
и финансијско-књиговодствених послова.

1.
шеф службе

2. Организациона јединица за организовање
и реализацију културно-уметничких и
образовних активности...................................
- Мизичка секција...........................................
- Фолклорна секција........................................
- Ликовна секција............................................
- Рецитаторска секција....................................
- Драмска секција............................................
- Културно уметнички програми, фестивали, 

сликарске колоније, изложбе, концерти у
собственој режији, позоришта....................
остало из делокруга рада не поменуто.........

организатор
.корепетитор
..кореограф
.организатор

. организатор
..организатор

организатор
организатор

Организациона једдиница аудио, видео 
и евент продукција.................................

3.
уредник програма (директор)

ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ УСТАНОВЕ

1.1. Служба за обављање општих правних
за финансијско-књиговодствених послова Обавља послове из делокруг рада општих и правних у 

складу са законом, припрема и усаглашава опште акте, 
одлуке, решења, уговоре, пружа стручну помоћ, припрема 
документацију за рад УО, НО и комисија.

Обавља све послове материјалног и финансијског 
књиговодства, израда планова и извештаја из свог делокруга



рада и друге послове по налогу директора

2.1.0рганизациона јединица за организовање
и реализацију културно-уметничких и образовних активности

Фолклорна сскција: Увежбавање постављених кореографија, постављање нових кореографија, формирање фолклорних 
група и наступање на културним манифестацијама.

Музичка секција: Рад са хором, рад са талентима и инструменталистима на народним инструментима , прати рад фолклорне 
секције, наступе и све културно-забавне програме које организује Установа, формирање оркестра. Интензивирати рад са 
талентима на класичним и народним инструментима и ангажовати се на формирању оркестра. Организовати концерте 
класичне и цез музике, поп-рок, и фолк музике. Организовати музичка такмићења, музичке тобогане, музичке квизове и сл.

Драмска секција: Драмска секција у предходном периоду није имала никакву активност. За задовољење ових културних 
потреба, необходно је, у оквиру Дома културе уложити напоре за развој позоришног аматеризма и тежити да се сваке године 
направи макар по једна нова позоришна представа. Треба формирати Дечије позориште и Аматерску позоришну сцену за 
одрасле у саставу Центра културе.

Ликовна секција: Едукација младих талената сликара, рад са талентима, организовање изложби и друго. Потребно је 
обратити њише пажње на едукацију младих талената сликара, на практичан рад са талентима, организовање колективних и 
самосталних изложби, сликарских колонија и сл.

Рецитаторска и драмска секција ради по потреби у којој учествују таленти са подручја општине

Оснивање нових секција за рад деце и младих са циљем очувања традиција и обичаја босилеградског краја.

Градски биоскоп: Градски биоскоп, треба оживети приказивањем најбољих филмова домаће и иностране продукције, јер 
постоје дела седме уметности која завређују пажњу, а у нашој средини остану неопажена у мору хиперпродукције 
неквалитетних садржаја. Уговарање и приказивање филмова треба да буде везано за државне прописе о ауторским правима.



Обележавање значајних датума културно-уметнички програми и манифестације

1. Прослава Нове године 
и Православне Нове год.

31.12 и 13.01 Припрема и организ.-ученици
-фолкл.анс.
-одрасли

Култ.-ум.прог.

2. Богојављање 19.01. Деца у народној 
нош

озвучење

3. Свети Сава 27.01 Ученици ОШ 
и гимназије

Култ.-ум прог Сала Дома културе

Сретење Г. Државни празн.4. 14.02.

Обележавање погубљења 
Васила Левског

5. 19.02. Ученици ОШ 
и гимназије

Култ -ум.прог.

6. Дан жена „8 Март“ 08.03 Концертученици
-фолкл.анс.
-одрасли

Општинска смотра рецитатора7. Март-април Ученици ОШ 
и гимназије

Смотра
рецитатора

Дом културе

8. Ускршњи фестивал Децаи др Концерти и остале 
манифестације

Дом културеаприл

Победници са 
општинске

9. Окружна смотра рецитатора Смотра Сурдулицааприл
рецитатора

Општинска смотра фолклорних 
група

Пријављене
фолк.групе

Културно-
уметнички
програм.

10. Дом културемај

24,мај Ученици ОШ 
и гимназије

Дан писмености Дом културе11.

Колонија сликара и изложба12. Дом културеЈУН

СлавчеСабор Славче13. јун

Ученици 
осн.школе и 
гимназије

Смотра
рецитатора

Окружна смотра 
фолклора

14. Јун
Дом културе

фолкл.анс.Сабор „Голеш 2023“ Организ.маниф.на месту 
сабора -Голеш

15. Јул

.-фолкл.анс.16.
Јул Организ.манифест.Црноок 2023.

.-фолкл.анс. Организ.маниф.17. јул
Заграње 2023

-Фолкл.анс.XIV Међународни фолкл.18.



Организ.манифест. 
(за 7 дана)

фестивал „Босилеградско 
Краиште пева и игра"

фолклор.нар.пес- 
ме и др.

Јул-август -нар певачи

Учешће на маниф.19. „Власинско лето“ 2023 Смотра фолкл. 
ансамбала

-фолклор.анс.јул

20. Учешће на 
манифестације

„Ћустендил 2023“ 
Р.Бугарска

Смотра фолкл. 
Ансамбала-Ден на

- фолкл.анс.јул

черешата
Организ.маниф. 
-превоз ансамбла и 
исхрана ансамбла

Културно-
умет.програм

Август - фолкл.анс.
21. Сабор „Жеравино 2023“

Организ.маниф,- 
Превоз ансамбла

Сабор у с.Извор, с.ПЛисина и 
др.села

Културно-02.август -фолкл.анс.
22. уметнички

програм. и исхрана анс.
Смотра фолкл. 
ансамбала

Учешће на 
манифестацији

23 „Каранфил девојче" 
Врањска Бања

Август -фолкл.анс.

24. Август
Културно-ум.
програм

Гостовање фолкл. 
ансамбла

Охридско сонце, Охрид 
Р.Македонија

- фолкл.анс.

Организовање
манифестације

Културно-умет.
програм

25. -ученици 
- фолкл.анс. 
-гости

21.септ.Дан општине Босилеград

Септемб.26.
Учешће ма СаборуСабор Бобешино - фолкл.анс. Култ -ум.прог.

.„Балканска черга“
Шишковци
Р.Бугарска

27.
Септемб. .-фолкл.анс. Култ.-ум.прог. Учешће на 

манифестацији

октобар Фестивал изворне 
музике

Учешће на маниф.28. .Фестивал изворне музике 
- Ниш - фолкл.анс.

29.
октобар Позориште Позориш.предстПозориште -дечије 

представе
Организ.предст.

октобар -фолклор.анс. Културно-ум.
програм

Учешће на маниф.Димитровград30.

Међун.смотра
фолклора

Учешће на 
манифестацији

Софија
Р.Бугарска Фолкл.ансамблоктобар31.

Позориш.пред.Рад драмске секције и 
организовање 

позориш. представа 
за одрасле

новембар Позориште Организ.предст.32.



Културно-
уметнички
програм.

33. Дан народних просветитеља новембар - фолкл.анс.
- остали учес.

34.
Организовање квиза 
(по фазама - 4 емисије)

Забавни програмновембар Ученици

35. деца шк.узраста 
- проф. 
сликарари

Изложба сликаИзложба слика децембар

36. Организовање осталих 
манифестација и активности:

- Ликовна секција
Ликовна секција2023 Ученици

- Културно умет.програми
2023 Фолкл.анс. 

(млађи узраст 
и одрасли)

Културно
умет.програми- Изложбе домаће радиности - 2 

изложбе 2023
- деца 
-одрасли изложба експон.- непредвиђене манифестације 

(програми,
гостовања фолкл.анс. у земљи и 
иност. , организ.културно- 
умет.програма представљања 
бугарске нац.мањине општине 
Босилеград у земљи и 
иностранству и др.)

2023'2д -ученици
-фолкл.анс.
Устан.
-чланови секција 
Установе и СД 
„Младост"

Култтурно- 
забавни програм



3.1. Организациона јединица аудио, видео и евент продукција

Аудио, видео и евент продукција у 2023 години ће обављати следеће активности:

> Производњу свих ТВ и радијских форми, продукција документарних филмова, теренско и студијско снимање, аудио и видео 
монтажу , израду ЗД 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.

> Одржавање и ажурирање Интернет сајта Установе, промовисање рада Установе путем друштвених мрежа и видео канала.
> Организацију догађаја на затвореном и отвореном простору и пружање комплетне логистике (организацију свих врста 

фестивала, концерата, спортских догађаја, осталих масовних друштвено-социјалних скупова):

• 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 и водитељима ...)

Програмска орјентација аудио и видео продукције у 2022 годиниће тежити 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.



4. Инвестиционо одржавање зграде Центра културе

И на крају, али не најмање важно је инвестиционо одржавање зграде Центра културе, која својом модерном архитектуром 
представља знаменитост града. У протеклом периоду су решена два велика проблема: проблем грејања велике сале и проблем 
прокишњавања крова зграде. Проблем грејања Велике сале је решен набавком и уградњом котлова на пелет. Извршено је реноворање 
комплетне ограде око дворишта зграде. У наредном периоду предстоји решавање грејање комплетне зграде и реновирање тротоара.

5. Планирани пројекти у области културе

Установа Центар културе "Босилеград", чији је оснивач Скупштина општине Босилеград , стара се о задовољавању потреба 
грађана у култури натериторији општине и уређује поједина питања од јавног интереса за грађане, као и начин њиховог 
остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и Законом, као и о спровођењу културне политике бугарске националне 
мањине, и очувања културног наслеђа на територији општине Босилеград. Имајући у виду да у наредној 2023 години Установа има 
амбициозне планове на остваривању више пројеката из области културног стваралаштва и очувања културног наслеђа, као и друге 
програмске/пројектне активности.
За реализацију ових активности Установа има потребу за додатно ангажовање лица преко пројеката, које би финансирала или 
суфинансирала локална самоуправа и други донатори.

Предвиђене активности овим програмом рада представљају мини-пројекте и биће накнадно оперативно појединачно 
разрађени. За ове и друге пројекте из делокруга инвестиционог одржавања саме зграде Дома културе предвиђа се 
конкурисање за фннансијска средства по програмима разних донатора.

Средства за финансирање програма рада обезбеђена су: 
Из буџета јединице локалне самоуправе,
Путем пројеката на конкурсима,
Из сопствених прихода,
Из донација и спонзорства.
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