ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив,седиште ПОЗОРИШТЕ „ БОШКО БУХА“
______________________________________________________________________________
- одговорно лице
МИЛОРАД МАНДИЋ
______________________________________________________________________________
-шифра делатности 9001, матични број 07023871
______________________________________________________________________________
- ПИБ 100038734
______________________________________________________________________________
- бр. рачуна 840-507664-36
______________________________________________________________________________
- Управни одбор (председник) Љубивоје Ршумовић
- Надзорни одбор (председник) Аца Марковић
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи
- укупна квадратура (са податком да ли је током 2014. године дошло до повећања или
смањења простора)
Трг Републике 3 : приземље и међуспрат 1099 м 2.
први спрат
524 м2
________________________________________________________
1623 м2 (седиште Позоришта)
Чика Љубина 1.

264 м2

Укупна површина коју Позориште користи у свом седишту је 1887 м2.
Дунавска 14. – магацински и радионички простор (два објекта ) 921 м2 + 465м2. Укупно
1386 м2.

У току 2014. године није дошло до промене у површини пословног простора који Позориште
користи.
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-

основ коришћења (уговор или решење)

Простор на Тргу Републике у површини од 1623 м2. Позориште користи по основу Уговора
са градом о уступању на бесплатно коришћење на период од 20 година.
Простор у Дунавској 14. Позориште користи по основу Уговора са пословним простором
општине Стари град.
Правоснажном пресудом Првог основног суда у Београду одбијен је као неоснован тужбени
захтев ИП „Просвета“ којим је тражено да Позориште „Бошко Буха“ преда тужиоцу у посед
пословне просторије укупне површине 264,11 м2 које се налазе у згради у Чика Љубиној
улици (део позоришне сцене, глумачке гардеробе и декоратерске просторије). Доношењем
ове пресуде Позориште више нема нерешених имовинско правних односа, те нема препрека
за свеобухватну реконструкцију Позоришта, као и и закључење Уговора са Градом којим се
и овај простор (поред суседног Трга Републике бр. 3.) поверава на коришћење Позоришту
као што је то раније већ било регулисано Уговором са општином Стари град када је овај
простор био њој додељен на управљање и располагање.
Тужбом Републичког правобраниоца покренут је поступак за утврђивање ништавости
Уговора о купопродаји простора у Чика Љубиној бр.1. закљученог између дп „Југославија
промет“ као продавца и предузећа „Грубин“ као купца. Простор који је отуђен по основу
овог уговора по раније урађеном пројекту за реконструкцију Позоришта је предвиђен за
технички улаз и евакуациони излаз ансамбла и технике у случају опасности на шта нас
обавезује Закон о заштити од пожара..
Што се тиче магацинског и радионичког простора у Дунавској 14 на основу договора са
Пословним простором Општине Стари град биће извршена делимична реконструкција једног
дела крова који је у најлошијем стању.

-

стање простора и опреме (кратак опис)

На основу годишњег извештаја за 2013. годину било је неопходно извршити следеће радове:
поправку крова изнад позоришне сале, као и две мање кровне површине изнад хинтер бине.
Поправка урађена у целости захваљујући донацијама.
Из сале су уклоњена седишта, стара 64 године. Захваљујући Фондацијама Новак Ђоковић,
Телеком и Делта Фонду обезбеђена су средства за набавку свих столица у сали са
сертификатима произвођача о негоривости материјала од којих су израђене а по захтеву
МУП-а – Управа за безбедност и спасавање. Из сале је уклоњен и итисон а средствима које је
обезбедила ТИКА (Турска ) обезбеђен је нов итисон за салу, фоаје и улаз у позориште, све
гардеробе и ходнике са припадајућим степеништем, такође са сертификатом о негоривости
по захтеву МУП-а – Управа за безбедност и спасавање.
Електричне инсталације у зидовима у простору сале и сцене искључене су у потпуности а
нови халоген фри каблови у каналима изведени су по зидовима и у складу са прописима
Протипожарне полиције. Радове на електричним инсталацијама вршила је Електроизградња
у договору са Скупштином града и градоначелником Синишом Малим. Захваљујући
донацији замењен је део разводних ормана новим са припадајућом опремом.
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Обезбеђена је и нова сцена, сет негоривих сценских завеса као и главна позоришна завеса
које сертификатом одговарају противпожарним прописима.
На позицији водовода и канализације урађено је низ хитних интервенција и замењен један
део дотрајалих инсталација новим. У току су акције налажења средстава за завршетак
комплетних инсталација у делу сцене што укључује водену противпожарну завесу као и
инсталације на међуспрату где се налазе шминкерница, фундус гардеробе, вешерај, тоалети,
туш кабине у гардеробама.
Извршена је и замена дотрајалих прозора на позицији I спрата и међуспрата али само у делу
који није под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда.
У фоајеу и улазу у позориште обезбеђене су тапете према пропису Противпожарне полиције.
Након завршетка извођења инсталација у фоаје и улазу у позориште, биће постављене рампе
за посетиоце мале и велике са посебним потребама. Платформа и рампа обезбеђени су
донацијама Делта Фондације.
Такође, захваљујући донацијама у просторијама глумачке гардеробе и декоратерске
свлачионице обезбеђено је постављање туш кабина са припадајућим санитаријама.
Из средстава донација започето је уређење три гардеробе, шминкернице и фундуса
гардеробе, као и вешернице. У питању су гардеробни ормани и столови, огледала, и расвета
за огледала шминкернице и глумачке гардеробе.
Из донација појединаца обезбеђени су сушачи за руке, веш машина, машина за сушење веша
и добар део електроинсталационог материјала за наставак замене дотрајалих
електроинсталација.
Канцеларијски простори су климатизовани.
Комплетна површина сале и сцене је захваљујући донацијамаа произвођача боја окречена
али услед каснијих радова на електоинсталацијама извршиће се и поправка оштећених
површина у мањем обиму.
Захваљујући поклону у виду идејног решења Студија ATD, господина Душана Тешића и
његових сарадника, у току су припреме и обезбеђивање средстава за радове у позоришном
клубу, галерији и фоајеу са припадајућим тоалетима за публику, као и свечаном улазу у
позориште (у прилогу фотографије постојеће стање и новпројектовано стање).
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б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2014. години

- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог
прихода (врста набавке, реализовани износ)
из сопственог прихода - донација уложено је
- 2.980.800,00 динара (из донације) за набавку столица у гледалишту (јавна набавка мале
вредности)
- 469.400,00 динара – радови на одржавању објекта (без поступка чл. 39, тачка 2 ЗЈН)
- 454.599,50 динара – одржавање опреме (без поступка чл. 39, тачка 2 ЗЈН)
Укупан број одиграних представа 240
На матичној сцени 140
У Београду ван матичне сцене (због санације) 69
На гостовању 31
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Број реализованих премијера 8
9.2. Јелена Поповић КИША у режији Даријана Михајловића
15.3. Милена Деполо У СТРАХУ СУ ВЕЛИКЕ ОЧИ у режији Милана Караџића
26.3. МАЛИ ПРИНЦ по мотивима истоименог романа драматизација и режија Невена
Ристић (у сарадњи са ФДУ)
9.5. Прича о Исидори Данкан, драматизација аутобиографије Јелена Палигорић МОЈ
ЖИВОТ у режији Анке Гаћеше (у сарадњи са ФДУ)
5.11. Виљем Шекспир САН ЛЕТЊЕ НОЋИ у режији Ђурђе Тешић
23.11.Бранко Ћопић МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ у рeжији Марка Манојловића
12.12. Патрик Барлоу 39 СТЕПЕНИКА у режији Владимира Алексића
16.12. Милена Деполо НОВОГОДИШЊА ЦРВЕНКАПА у режији Даријана Михајловића
20.12. ЗАЧАРАНИ НОВОГОДИШЊИ КВИЗ по тексту и у режији Милене Деполо (мала
форма).
образложење:
План продукције за 2014. годину усвојен је на Управном одбору 22.11.2013. године на
предлог тадашњег директора Бошка Ђорђевића. Исти је предвиђао:
на Сцени за децу СРПСКЕ НАРОДНЕ БАЈКЕ - радни наслов (У СТРАХУ СУ ВЕЛИКЕ
ОЧИ), ЦРВЕНКАПА и једну представу на Вечерњој сцени савременог домаћег комада чији
избор је био у току.
Ступањем на дужност тада в.д. директора Милорада Мандића (11.2.2014. године) Управни
одбор је прихватио допуну Плана продукције што је за резултат имало да у 2014. години
поред изласка премијера из већ усвојеног плана из новембра 2013. буду реализоване и остале
горе наведене премијере.
Гледали су нас на сценама у
Чачку, Лазаревцу, Крушевцу, Лозници, Зрењанину, Јагодини, Смедереву, Обреновцу,
Ваљеву, Ријеци, Панчеву, Новом Саду, Загребу, Сомбору, Руми, Тивту, Младеновцу, Вршцу,
Раброву, Ужицу и Сарајеву
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Учествовали смо на Фестивалима
Са представом ГОСПОЂА МИНИСТАРКА Бранислава Нушића у режији Татјане Мандић
Ригонат учествовали смо на 10 Фестивала и на 8 освојили следеће Награде:
На Фестивалу Дани комедије у Јагодини, Награду „Мија Алексић“ за најбољу представу,
Статуету „Јованча Мицић“ – Награду публике за најсмешнију представу и оцену 4.77 и
Статуету Ћуран за најбоље глумачко остварење добио је Горан Јевтић.
На Фестивалу Нушићеви дани у Смедереву, Нушићеву награду за представу у целини и
оцену публике 4.83, а Горан Јевтић за глумачко остварење вечери добио је награду „Милосав
Буца Мирковић“.
На Фестивалу МАЛИХ СЦЕНА у Ријеци, Ивана Васић и Ивана Шешлија добиле су награду
за костим.
На Фестивалу СТЕРИЈИНО ПОЗОРЈЕ у Новом Саду, Горан Јевтић за најбоље глумачко
остварење добио је награду „Зоран Радмиловић“, коју додељују „Вечерње Новости“, Немања
Оливерић за улогу Анке добио је награду за најбољег младог глумаца, коју додељује Фонд
„Дара Даринка Чаленић“.
На Фестивалу ДАНИ САТИРЕ ФАДИЛА ХАЏИЋА у Загребу, Горан Јевтић добио је
награду за најбољу женску улогу.
Фестивал ПУРГАТОРИЈЕ у Тивту
Позоришни Фестивал Младеновац.
На Фестивалу ВРШАЧКА ПОЗОРИШНА ЈЕСЕН у Вршцу, Горан Јевтић добио је глумачку
награду.
На позоришним свечаностима „Жанки у част“ у Раброву, Горан Јевтић добио је Плакету
ЖАНКА СТОКИЋ за глумачко остварење.
На Југословенском Фестивалу „Без превода“ у Ужицу, Горан Јевтић добио је награду
АРДАЛИОН за најбољу женску улогу.
Средства намењена гостовањима позоришних ансамбл представа на Фестивалима у Котору и
Ријеци, у износу од 200.000,00 динара опредељена од стране Министарства културе и
информисања Републике Србије су била недовољна за реализацију истих. Износ је потрошен
гостовањем на Фестивалу малих сцена у Ријеци. За разлику од многих који су на истом
конкурсу Министарства аплицирали, ми смо за своје награђене и високо оцењене програме
морали да се сналазимо за средства мимо одобреног износа.
Питамо се шта је са тим фаворизованим пројектима било и какав су успех остварили на
гостовањима у Србији и региону? Где је, када и ко имао прилике да иста остварења види
макар два пута?! О медијској пажњи коју су својим „пројектима“ имали, да и не говоримо.
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Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2014. годину (са
кратким образложењем зашто нису реализовани)

Програми који су реализовани током 2014. године, а нису били предвиђени Планом (са
кратким образложењем)

- да ли су током 2014. године реализовани програми који представљају квалитативну
новину у односу на устаљену програмску шему установе
- структура реализованих програма:
назив програма:
МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ СА ФАКУЛТЕТОМ ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
образложење:
Имајући у виду значај повезивања теорије и праксе у студијама позоришта, и у циљу
озваничења и формализовања наше већ постојеће сарадње са ФДУ, потписали смо
Меморандум о сарадњи који су подржали Универзитет уметности у Београду, Министарство
просвете, науке и техничког развоја, Министарство културе и информисања, Секретаријат за
културу града Београда, и Град Београд.
Као резултати те сарадње, већ две представе, мастер радови студената ФДУ налазе се на
репертоару Позоришта Бошко Буха. То су “Мали принц” Невене Ристић и “Мој живот –
прича о Исидори Данкан” Анке Гаћеше. У плану је да се постави и “Азбука екологије”.
Представе су унапређене, технички опремљене и са успехом се изводе на репертоару
Позоришта.
Такође, у представе које су на текућем репертоару Позоришта, укључени су студенти ФДУ, у
улогама које су њихови претходници превазишли по годинама. Тако су те представе
подмлађене, а млади глумци су добили прилику да играју у професионалном позоришту. У
“Магарећим годинама” које су у припреми, улоге већински играју студенти глуме ФДУ, а у
“Сну летње ноћи” се они такође налазе у неким од кључних улога, а ангажовани су и
студенти као асистент редитеља, односно асистент организатора.
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Ауторски пројекти Установе
-

програми установе који су реализовани ван матичног простора

назив програма и место реализације
- ИГРАЛИШТЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ
Током стравичних поплава које су задесиле Србију, појавило се много културних
установа, група и појединаца који су желели да организују различите активности за
децу која су била смештена у прихватилиштима, како би им макар на тренутак
скренули мисли од трагедије која их је задесила. Како је долазило до „сударања“
активности, организотори и представници Црвеног крста често су бивали принуђени
да се некима од група једноставно захвале. Такође, негде је бивало програма превише,
а негде их није било уопште.
Зато је на заједничком састанку представника културних институција за децу,
одржаном у Позоришту БОШКО БУХА закључено је да је неопходно формирати
ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ПРОГРАМСКУ КООРДИНАЦИЈУ, под називом
ИГРАЛИШТЕ ПРИХВАТИЛИШТЕ.
Функција овог Центра је да се по прихватилиштима равномерно и истовремено
одвијају програми забавног и едукативног карактера.
Канцеларија овог Центра налази се у Позоришту БОШКО БУХА. У акцију су била
укључена Позоришта БОШКО БУХА, ДУШКО РАДОВИЋ, Позориштанце ПУЖ,
ПИНОКИО, као и многе позоришне трупе, појединци, студенти ФДУ и ФПУ...
Програмске активности су отпочеле, активно, 19. маја и трајале до 1. јуна. У преко 20
прихватилишта свакодневно се одвијало у просеку 15 програма.
Поред тога, Игралиште Прихватилиште је организатор и Хуманитарног викенд
маратона позоришта за децу, одржаног у суботу 7. јуна, и недељу 8. јуна, током ког су
у Позоришту Бошко Буха, Малом позоришту Душко Радовић, Позоришту лутака
Пиникио и Позориштанцу Пуж прикупљена средства за хигијену и конзервисана
храна за псе и мачке које је публика доносила уместо карата.
Игралиште Прихватилиште ће наставити са радом кад год је то потребно и када има
повода. Прва планирана активност је „Градилиште Прихватилиште“ када ћемо
координирати и усмеравати новчана средства и грађевински материјал потребан за
изградњу нових домова онима који су их изгубили у катастрофалној непогоди чије
ћемо последице сви још дуго осећати. Такође, глумци свих позоришта за децу ће се
радо ангажовати и бити присутни приликом ове акције.
Сматрамо да је обавеза свих позоришта за децу да својој публици поред духовне
хране обезбеде, кад год за то има могућности, и све друге врсте помоћи.

- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма
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-

пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима

5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца (гледалаца) са
упоредним податком у односу на 2013. годину

Структура посећености програма у односу на
врсту програма изражена у процентима

2013.
43.807

број

2014.
54.872

%

програми установе
копродукције
програми установе ван матичног простора
пројекти других установа или појединаца који су се
одвијали у установи у уступљеним терминима
гостовања из иностранства

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних критика, приказа у
медијима).

31

32

33

34

35

36

37

38

6. Финансирање
Програмски
трошкови

Зараде
и солид. пом.за
запосл.

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

стални

одржавање

трошкови

опреме

УКУПНО

Структура прихода
1. Буџетска средства
- Града

9.745.150.00

- Републике

55.759.000,00

12.361.497,37

1.814.497,00

79.680.144,37

9.672.408,93

9.672.408,93

.

- општине
2. Остали извори
- донације*
- спонзори
- приход од реализације програма (улазнице, чланарине и

250.00000

5.076.000,00

20.462.397,00

25.788.397,00

1.560.103,00

1.560.103,00

др. програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у 2014.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2014. и 2015. годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку доставити у прилогу)
2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
Управни одбор је по разматрању поднетог извештаја изнео задовољство у вези са реализованим
програмом, нарочито ако се при том имају у виду и околности у којима је он реализован.
Управни одбор је такође једногласно заузео став да је неопходно ангажовање на побољшању
сарадње односно боље посећености позоришта од стране школа. У том смислу предлаже ангажовање
не само директора позоришта и запослених, већ и чланова самог Управног и Надзорног одбора,
пре свега кроз контакте са Министарством просвете и Министарством културе и информисања,
те тражењем њихове међусобне сарадње и ангажовањем с тим у вези.

3. Оцена програма и посебне напомене директора
Због радова на санацији који су у току Позориште је свој редован репертоар, као и пробе
и припреме па и реализације премијера изводило на сценама Атељеа 212, Београдског
драмског позоришта, Југословенског драмског позоришта, Дечјег културног центра,
Позоришта Душко Радовић на Новом Београду (сада Пинокио) и Установе културе „Вук Караџић“
где се и данас сходно цени закупа и слободним терминима одржавају пробе и програми
према плану позоришта за текућу сезону.
Затечено стање по преузимању дужности в.д. директора а које је позориште довело
у незавидан положај у смислу финансија и неодржавању токова играјућих представа
решено је делимично. У финансијском смислу, сарадницима по разним основама
исплаћено је 3.750.000,00 динара дуга (од укупно 6.000.000,00) који датирају
из 2010. и 2011. године, као и обнављање декора представа Мачор у чизмама и Петар Пан
које ће бити враћене на редован репертоар од следеће сезоне.
Дуговања за представу Том Сојер исплаћена су у целости, тако да се и
та представа враћа на редован репертоар.
У периоду 2014. године изведено је 8 премијера и при том, с обзиром на
претходно наведено стање и услове у којима позориште спроводи свој план и програм,
све представе су упркос томе наишле на велики одјек и имале запажен успех.
Представа Сан летње ноћи Виљема Шекспира, у режији Ђурђе Тешић
ушла је у избор топ 5 културних догађаја у граду.
Представа Магареће године Бранка Ћопића, у режији Марка Манојловића
ушла је у избор од 10 најбољих представа у Србији.
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Датум подношења извештаја
26.2.2015
________________________________

Директор
___________________
Милорад Мандић

Финансијски менаџер
Анђелка Гардашевић
Директор маркетинга
Марија Павловић
Секретар Позоришта
Нада Баша
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