ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2015. 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 2015. године дошло до повећања или
смањења простора)
Укупна површина Позоришта у седишту је 1887 м2 и то:
Трг Републике 3 : приземље и међуспрат 1099 м 2.
први спрат
524 м2
________________________________________________________
1623 м2 (седиште Позоришта)
Чика Љубина 1.

264 м2

Секретаријат за културу је у ушао у већи део простора (2/3) првог спрата 07.8.2015. године.
Сви договори између Позоришта и Секретаријата за културу у вези са овим усељењем
вођени су искључиво усмено те о томе нема писаног трага. У наведеним договорима
Позориште је јасно предочило да је могућност коришћења првог спрата од стране
Секретаријата за културу привремена до обезбеђења средстава за наставак започетих радова
на реконструкцији Позоришта.
Позориште није прихватило измену решења од 01.7.2003. године а са тим у вези и анекс
уговора закљученог на основу наведеног решења којим је пословни простор површине 1099
м2 (приземље и међуспрат) као и простор на првом спрату површине 524 м2. у згради на
Тргу Републике бр. 3. дат Позоришту на коришћење без накнаде на време од 20 година, као
једини начин да се регулишу односи између Секретаријата за културу и Позоришта.

Магацински и радионички простор (два објекта ) 921 м2 + 465м2. у улици Дунавска 14. –
Укупно 1386 м2.
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-

основ коришћења (уговор или решење)

Простор у згради бр. 3 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.
Правни основ коришћења простора у Чика Љубиној бр. 1. од стране Позоришта (након
окончаног спора са ИП Просвета у корист Позоришта) је Решење Републике Србије –
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Стари град број 952-026-2081/15 од 14.11.2015. године којим је извршен упис права јавне својине у корист града
Београда са правом коришћења Позоришта БОШКО БУХА са уделом 1/1.
Простор у Дунавској 14. Позориште користи по основу Уговора са пословним простором
општине Стари град.
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 je по раније урађеном пројекту за реконструкцију Позоришта предвиђен за
технички улаз и евакуациони излаз ансамбла и технике у случају опасности на шта нас
обавезује Закон о заштити од пожара и налог Управе за спасавање при МУП-у Србије.
Потреба за овим простором из наведених разлога и даље постоји, те је на иницијативу
Позоришта и покренут поступак од стране Републичког правобраниоца.
-

стање простора и опреме (кратак опис)

У односу на годишњи извештај из 2014. године није било већих помака у реконструкцији
објекта позоришта, јер су потрошена средства која су обезбеђена из донација, а значајна
средства из буџета се очекују.
Усклађивана је пројектна документација. Демонтирана је стара бина и под гледалишта.
Вршено је испитивање бетона и арматуре од стране института ѕа испитивање материјала са
Грађевинског факултета у Београду да би се обезбедила потребна носивост за опрему доњег
построја и бинску опрему.
Постављен је противпожарни гипс изнад централног дела сцене, као и у хинтербини.
Извршена је замена дотрајалих канализационих вертикала и измештање истих у подбинском
простору. Такође су замењени дотрајали вентили на хидрантној мрежи.
Пуштени су у рад реновирани тоалети на међуспрату и завршено је постављање подне и
зидне керамике на местима где су услови то дозвољавали.
Што се тиче објекта у Дунавској 14, у коме су смештени магацински простори и радионице
позоришта, у протеклој години извршена је санација кровне конструције у једном магацину
и тиме спречено прокишњавање у истом.
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Проблематична је ситуација са грејањем у овом објекту што зими доводи до пуцања
водоводне и хидрантске инсталације,а о условима за рад запослених излишно је говорити.
Трајно решење би било увођење даљинског (центалног) грејања. Прикључак се налази у
непосредној близини објекта. Овакав начин грејања би олакшао увођење вентилационог
система у сликарској и моделарској радионици, јер нема потребе за постављањем грејача на
систем за убацивање ваздуха, који је неопходан да би се заштитило здравље запослених и
смањила концентација запаљивих гасова, који могу да доведу до незгоде. Такође смањује се
оптерећеност електро мреже у грејној сезони, и спречава коришћење ел. грејних тела која су
потенцијална опасност за изазивање пожара.
Увођење нових машина и алата (трофазних и монофазних) изискује и појачање лимитатора
који су постављени у ел. орману, а можда и самог довода струје.
Дворишни део који је сачињен од бехатон плоча које су пропале ( на појединим местима
вири арматура ), одавно је „зрео“ за реновирање

- начин грејања
Простор Позоришта у згради на Тргу Републике је прикључен на даљински систем
грејања, Дунавска 14 не.

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2015. Години
-

средства одобрена установи за набавке из Буџета града Београда по Закључцима
градоначелника : навести број закључка, број и датум уговора , укупан
уговорени износ, износ који је преостао за уплату по уговору у 2016. години.

Јавне набавке:
- По основу Уговора о суфинансирању пројекта: Наставак реализције санације
Позоришта БОШКО БУХА закљученог између Министарства културе и информисања и
овог Позоришта одобрена су и уплаћена средства у износу од 30.000.000 динара.
Наведена средства у (конто 511300) Позориште је искористтило по спроведеним
Јавним набавкама за радове и закљученим уговорима:
- ЈН – Р - 09/15 Израда основе климатизације и вентилације у објекту Позоришта
БОШКО БУХА – закључен уговор бр 118 од 14.10.2015. године, уговорена цена предметних
радова 9.766.482,38 динара без ПДВ-а односно 11.719.778,86 динара са ПДВ-ом. Износ
реализован у целини;
- ЈН – Р - 10/15 Интервенције на систему горње механике у објекту Позоришта
БОШКО БУХА – закључен уговор бр. 115 од 02.10.2015. године, уговорена цена предметних
радова 14.907.448,00 динара без ПДВ-а односно 17.888.937,60 динара са ПДВ-ом. Износ
реализован у целини;
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-

Из
Буџета града Београда обезбеђена су средства по основу Закључка
Градоначелника града Београда број 6-1929/15-Г-01 од 12.3.2015. у износу од
2.081.950,55 динара са обрачунатим ПДВ-ом за текуће поправке и одржавање објекта.
По спроведеној јавној набавци Р-05/15 - грађевинско-занатски и радови на
инсталацији водовода и канализације у Позоришту БОШКО БУХА закључен је
уговор број 54 - 14.4.2015. године. Уговорен износ 1.734.605,50 динара. Извођач није
обвезник ПДВ-а. Износ реализован у целини.

Подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује а за које су
средства обезбеђена из буџета града београда (врста набавка и реализовани износ).
-

13/15 Д - Набавка компјутерске опреме - 399.998,33 динара без ПДВ-а односно
479.998,00 динара са ПДВ-ом. Износ реализован у целини
14/15 Р – Ремонт расветне опреме - уговорени и реализовани износ: 287.783,00
динара без ПДВ-а односно 345.339,60 динара са ПДВ-ом.

Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода - донације (врста
набавке, реализовани износ).
Јавне набавке:
ЈНМВ-Р-02/15 Санација и набавка са уградњом уређаја сценске опреме у објекту
Позоришта БОШКО БУХА.
Уговорени износ 2.965.139,20 динара без ПДВ-а одосно 3.558.167,04 динара са ПДВом.
Исплаћен аванс у износу од 1.711.633,40 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Преостали износ се сагласно Уговору исплаћује Извршиоцу по примопредаји опреме и
извршене монтаже.
-

-

ЈНМВ-Д–06/15 Набавка и монтажа текстилног тапета (са противпожарним
сертификатом) у објекту Позоришта БОШКО БУХА
Уговорени износ 1.613.034,50 динара без ПДВ-а односно 1.935.641,40 са ПДВ-ом.
Исплаћен уговорени аванс у износу 967.820,70 динара са ПДВ-ом;
Преостали износ се сагласно Уговору исплаћује Испоручиоцу по примопредаји извршене
монтаже.
-

ЈНМВ-Д-08/15 Набавка опреме са монтажом и повезивањем у објекту Позоришта
БОШКО БУХА.
Уговорени износ 3.313.835,99 динара без ПДВ-а односно 3.976.603,19 динара са ПДВом.
Исплаћен уговорени аванс у износу 1.590.641,28 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
Преостали износ се сагласно Уговору исплаћује Испоручиоцу по примопредаји извршене
монтаже и повезивања.
НАПОМЕНА: Све јаве набавке мале вредности су спроведене по обезбеђењу средстава
из донација. Сви Извршиоци односно Испоручиоци су обезбедили уговорену опрему.
Позориште као Наручилац није у могућности да обезбеди услове за извршење уговорне
обавезе монтаже јер су радови на санацији Позоришта као предуслов за извођење радова
који су предмет закњучених уговоро још увек у току.
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-

По спроведеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ–Д-07/14 Набавка и
уградња столица у гледалишту Позоришта БОШКО БУХА (44 комада). 2014. године
је закључен Уговор на износ од 792.000,00 динара без ПДВ-а односно 950.400,00
динара са ПДВ-ом. Исплата извршена у 2015. години.

-

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује:

-

01/15 Р - Електро радови у објекту – уговорени и реализовани износ: 397.860,00
динара. Извођач није обвезник ПДВ-а;
05/15 Д – Окови за ормане – уговорени и реализовани износ: 75.220,84 динара без
ПДВ-а односно 90.265,00 са ПДВ-ом;
06/15 Д - Апсорбер звука (звучна изолација) Азмафон – уговорени и реализовани
износ: 80.190,00 динара без ПДВ-а односно 96.228.00 динара са ПДВ-ом;
08/15 Д - Лед сијалице за расвету фоајеа – уговорени и реализовани износ: 398.520,00
динара без ПДВ-а односно 478.224,00 динара са ПДВ-ом;
07/15 Р - Склапање, монтажа и уградња опреме за шминкерницу и глумачке гардеробе
(столови, ормани, комоде) Уговорени и реализовани износ: 309.715,00 динара.
Извођач није обвезник ПДВ-а;
09/15 Д - Професионална опрема за шминкерницу – уговорени и реализовани износ:
399.900,00 динара. Испоручилац није обвезник ПДВ-а;
11/15 Д - Столови за пеглање са припадајућим котловима и шиваћа машина –
уговорени и реализовани износ: 284.350,00 динара без ПДВ –а односно 341.220,00
динара са ПДВ –ом;
12/15 Р – Демонтажа постојећих и монтажа нових керамичких плочица у фундусу
костима – уговорени и реализовани износ: 78.400,оо динара без ПДВ_а односн
94.080,00 динара са ПДВ-ом.
15/15 Д – Санитарија и пратећи материјал за тоалете – уговорено у децембру, уплата
по уговору реализована у 2016. години у износу : 243.139,00 динара без ПДВ-а
односно 278.443,42 динара са ПДВ- ом.

-

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА ПОЗОРИШТА
БОШКО БУХА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2015.г
Укупан број одиграних представа 186
У Београду ван матичне сцене (због санације) 175
На гостовању 11
Број реализованих премијера 4
МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ Горана Марковића у режији Милана Караџића,
изведена 02.04.2015 године;
КРАЉ КОМЕДИЈЕ Пол Д. Цимермана у режији Ане Томовић, изведена
12.09.2015. године;
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ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА Милена Деполо у режији Сташе Копривице, изведена
09.11.2015. године;
ЕГЗЕКУТОР Војислава Савића у режији Николе Завишића, изведена 20.11.
2015. године
Позориште је гостовало у Котору, Херцег Новом, Тивту, Пожаревцу, Сомбору,
Смедереву, Ивањици, Аранђеловцу, Новом Саду, Костолцу и Чачку.
Фестивали
На Фестивалу Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“ у Пожаревцу
учествовали смо са представом 39 СТЕПЕНИКА П.Барлоуа у режији
Владимира Алексића, где је Андрија Милошевић проглашен протагонистом
вечери од жирија публике, а Анастасиа Мандић добила је награду стручног
жирија.
На фестивалу монодраме и пантомиме учествовали смо са представом МОЈ
ЖИВОТ, прича о Исидори Данкан у драматизацији Јелене Палигорић и режији
Анке Гаћеше.
На Фестивалу „Театар у тврђави“ у Смедереву учествовали смо са две
представе. САН ЛЕТЊЕ НОЋИ Виљема Шекспира у режији Ђурђе Тешић, за
коју је Дејан Дедић за улогу ПУКА добио Награду МЛАДА НАДА. Представа
39 СТЕПЕНИКА П.Барлоуа у режији Владимира Алексића добила је Награду
за најбољу представу Фестивала.
На фестивалу „Повратак у реалност“ у Аранђеловцу учествовали смо са
представом П.Барлоуа 39 СТЕПЕНИКА у режији Владимира Алексића.
На Фестивалу „Позориште звездариште“ учествовали смо са представом
Милене Деполо У СТРАХУ СУ ВЕЛИКЕ ОЧИ и Награду за глумицу фестивала
добила је Јелена Тркуља за улогу Паве, а Дечији жири је представи доделио 2.
награду.
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Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2015. годину
(са кратким образложењем зашто нису реализовани)
„Шешир професора Косте Вујића“ по тексту Милована Витезовића из разлога што је
финансирање ове представе било планирано из средстава Министарства за културу која су
изостала.
„Еколошка азбука“ по тексту Милене Деполо, део средстава за припрему планиран
такође из буџета Министарства за културу је изостао. Остатак средстава намењен за
припрему ове представе из буџета Града преусмерен на припрему предвиђене представе
„Егзекутор“.
Програми који су реализовани током 2015. године, а нису били предвиђени Планом (са
кратким образложењем)

- да ли су током 2015. године реализовани програми који представљају квалитативну
новину у односу на устаљену програмску шему установе
-

структура реализованих програма:

-

назив програма:

- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма

-

пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима
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5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца (гледалаца) са
упоредним податком у односу на 2014. годину

Структура посећености програма у односу на
врсту програма изражена у процентима

2014.

2015.

54.872

47.572

број

%

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).
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6. Финансира

Зараде

Програмски

и солид. пом.за

трошкови

запосл.

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

стални

одржавање

трошкови

опреме

УКУПНО

Структура прихода
1. Буџетска средства
- Града

.
9.000.000,00

118.075.138.00.
56.509.751,00

20.396.727,00

- Републике

2.214.603,00

88.121.081.00

29.954.057,00

29.954.057,00

- општине
2. Остали извори

34.170.657.00
15.309.466.00

- донације*

15.309.466.00

- спонзори
- приход од реализације програма (улазнице, чланарине и

1.716.550.00

5.069.500.00

12.075.141.00

18.861.191.00

др. програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи
*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у 2015.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 26.02.2016. године (одлуку доставити у прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора

И поред низа отежавајућих околности, као што је играње представа на туђој сцени,
или перманентни недостатак средстава за основну делатност Позоришта,
План продукције за 2015-ту годину реализован је у потпуности.
Све четири планиране премијере („Мајстори, мајстори“, „Краљ комедије“, „Чаробњак из Оза“
и „Егзекутор“) одржане су пред пуним гледалиштем, и наставиле живот на репертоару „Бухе“.
Позориште је учествовало на пет фестивала, на којима су представе и глумци
добили прегршт награда.
Оно што је важније и делотворније, Позориште је гостовало у једанаест места Србије
и екс Југославије. Представе су свуда примане са овацијама, и слободно можемо рећи биле су,
у правом смислу те речи, школа у којој се васпитава позоришна публика.
Овај Извештај је једногласно усвојен на седници Управног одбора 26. jануара 2016.
Љубивоје Ршумовић
председник
Управног одбора
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3. Оцена програма и посебне напомене директора

У 2015. години, рад Позоришта БОШКО БУХА одвијао се по плану и програму, уз три
отежавајуће околности. Прво, због започете реконструкције, изместили смо репертоар Сцене за
децу и Вечерње сцене у Установу културе „Вук Стефановић Караџић“, па и поред указаног
гостопримства, значајно теже организујемо пробе за нове представе и налазимо слободне
термине за играње редовног репертоара. Осим тога, наше позориште и даље функционише са
само 57 запослених (остала позоришта раде тешко и са бројем запослених који се креће од 86 до
140). И треће, као и сва друга позоришта припремамо програме уз прилично ограничена
буџетска средства. И поред свега тога, мишљења сам да смо испунили и са великим успехом
реализовали планове рада позоришта.
Позориште је, захваљујући додатном ангажовању, измирило сва дуговања преузета у
фебруару 2014. године, а која су датирала још из 2010. године. Тако је у 2016. годину Позориште
ушло у рад без дуга и без тужбених захтева због неизмирених обавеза, било да се ради о
хонорарима, тантијемама или материјалима који су преузети а нису плаћени.
Радно време запослених од 9 до 17 сати се углавном поштује, без увида у радно време
запослених у радионицама које се налазе у Дунавској улици. Чак и поред неких одступања, рад
позоришта се одвија захваљујући већини која редовно долази и која је ангажована пуно радно
време – често и после 17 сати, као и суботом и недељом. Када има више посла уочи премијере
или више напора услед малог броја термина за играње у Установи културе „Вук Стефановић
Караџић“, поједини чланови техничког и уметничког сектора ангажују се преко својих
могућности. Тиме желим да скренем пажњу на запослене који без слободног дана улажу
максимум напора и који позориште доживљавају онако како и треба – као своју кућу, а не
постоје законски оквири који дефинишу награђивање за толики труд и већ две године
прековремени рад. Желим да додам још и ово: ни на један захтев чланова уметничког сектора и
молбе за одсуствовања због рада у другим позориштима, на филму или телевизији, позориште до
сада није негативно реаговало. С обзиром да план рада, као и репертоарске обавезе нису ни
једног тренутка били угрожени, а имајући у виду чињеницу да овај ансамбл и својим
ангажовањем у представама позоришта, као и ванпозоришним пројектима, у доброј мери
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доприноси угледу позоришта, става смо да треба одобрити таква ангажовања, све док не
нарушавају план и програм рада. Резултат далеко квалитетнијег рада позоришта огледа се не
само у чињеници да је извело премијере и Сцене за децу и Вечерње сцене високог квалитета, да
је пословање у 2016. години позитивно, да је број гледалаца у порасту – упркос великом броју
карата које добијају донатори и све градске службе које су сарадници у реконструкцији, већ и у
томе што је уметнички ансамбл богатији за велики број младих глумаца углавном са Факултета
драмских уметности. Тиме смо у великој мери поштовали меморандум о сарадњи са ФДУ
потписан 2014. године. И не само то, подмлађујемо ансамбл и освежавамо наше велике
представе које се полако враћају на репертоар позоришта, чиме је наша понуда публици из меса
у месец све богатија.
Уговор који смо потписали са предузећем „Ласта, по коме је превоз од школе до
позоришта и назад без надокнаде, битно је утицао на већу посету школа. Напомињем, да и даље
са појединим школама немамо комуникацију из разлога који се не тичу нашег позоришта, али на
које мислим да треба непрестано скретати пажњу. Наиме, запослени у школама који одлучују о
томе које ће представе деца гледати не руководе се увек квалитетом понуде, већ неким другим,
потпуно неетичким аршинима. У комуникацији са родитељима имали смо више пута прилику да
чујемо да наставници сами одређују висину дневнице за одвођење деце у позориште, па сарађују
са оним установама које им омогућавају да висина те дневнице буде већа. Напомињем:
наставници свакако треба да добијају дневнице јер је свако извођење деце из зграде школе
велика одговорност и додатни посао, али та дневница не треба да превазилази цену карте за
представу. Овај проблем у будућности треба решити.
Када је о реконструкцији позоришта реч, у години за нама (уз податке који су саставни део
овог извештаја о реализацији тендера за набавку дела неопходне опреме) морам да напоменем да
су средства из буџета Града намењена наставку радова на реконструкцији у износу од
60.000.000,00 (шездесет милиона динара) пребачена на Агенцију за инвестиције, као и да ће
износ од 90.000.000,00 (деведесет милиона динара) из буџета Републике такође бити уплаћен на
рачун Агенције за инвестиције. Овим средствима обезбеђена је комплетна нова и по европским
стандардима опрема са монтажом и пуштањем у рад климатизације и вентилације, као и сценске
механике горњег

(аутоматски цугови) и доњег построја (платформе са спиролифтовима за

сцену, хинтер бину за подизање опреме и платформе на сцени ка фоајеу за унос опреме до
окончања спора око техничког улаза позоришта из Улице Чика Љубине – односно
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противпожарног излаза за технику и ансамбл). Преостала средства биће употребљена за
отварање (свечаног и противпожарног) улаза (тј. излаза) за публику са Трга Републике, а за које
добрим делом донаторски жели да се ангажује „Ексинг“. У процесу израде је и пројекат
реконструкције ентеријера који ће одмах по окончању горе наведених радова доћи на ред.
У плану је завршетак и усвајање пројектне документације која се односи на привођење
намени просторија међуспрата (искључиво потребама програма позоришта и захтевима
позоришних представа, ансамбл пробна сала, тонски студио, кројачи, обућари...) што
подразумева пресељење комплетног људства свих служби које тренутно своје радне задатке
обављају на међуспрату у простор првог спрата, а који припада позоришту и привремено је
уступљен на коришћење градском Секретаријату за културу. О свему горе наведеном
Секретаријат је обавештен и пре него се у поменути простор позоришта сместио.
У овом тренутку тешко је направити било какву финансијску конструкцију из
објективних разлога (пројектантски, грађевински, занатски радови и тд.) пројекат нове
хидрантске мреже по захтеву противпожарне полиције и пројекат противпожарне заштите је у
изради. Упоредо са наведеним, ради се на побољшању услова и бољој организацији рада и
постизању веће дисциплине у простору радионица позоришта у Дунавској улици.
Све у свему, позориште је решавањем имовинско – правних проблема у своју корист ушло
у реконструкцију после 65 година постојања, чиме је сачувано на адреси Трг Републике 3,
богатије за дивне представе, нове посетиоце, велики број младих глумаца, више поштовања,
разумевања и конкретне помоћи на свим пољима и од Владе Републике Србије и од Града и
градског Секретаријата за културу – за разлику од пре само две године.

24

Датум подношења извештаја
________________________________

Директор
___________________
Милорад Мандић
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