ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив,седиште ПОЗОРИШТЕ БОШКО БУХА, Београд, Трг Републике 3
____________________________________________________________________________
__
- одговорно лице
ИГОР БОЈОВИЋ
____________________________________________________________________________
__
-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 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 почетка 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.
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Магацински и радионички простор (два објекта ) 921 м2 + 465м2. у улици Дунавска 14. –
Укупно 1386 м2.
-

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 95202-6-2081/15 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.
-

стање простора и опреме (кратак опис)

Након смрти Милорада Мандића, (15.6.2016. године) тадашњег директора, започети
радови на реконструкцији су прекинути.
Реконструкцију Позоришта преузео је град, тачније градска управа - Секретаријат за
инвестиције.
У току је израда пројектног задатка, након чега следи расписивање тендера за
пројектовање, а затим тендер за извођење радова. Према процени самог Секретаријата за
инвестиције поступак који подразумева спровођење тендера за пројектовање и извођење
радова као и прибављања свих потребних сагласности трајаће у идеалним околностима
око две године. Након чега следи извођење радова за које се очекује да ће трајати исто
толико.
Што се тиче објекта у Дунавској 14, у коме су смештени магацински простори и
радионице позоришта проблематична је ситуација са грејањем у овом објекту што зими
има за последицу пуцање водоводне и хидрантске инсталације,а о условима за рад
запослених излишно је говорити. Коришћење ел. грејних тела је потенцијална опасност за
изазивање пожара због оптерећености електро мреже која је и иначе у лошем стању.
Позориште је из тог разлога извршило израду пројектно – техничке документације за
грејну и електроинсталацију и прибавило техничке услове за прикључење објекта –
радионичког дела на даљински систем грејања. Радови за које су планирана средства ће се
реализовати у периоду јун – септембар ове године.
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Овакав начин грејања олакшаће 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
концентрација запаљивих гасова, који могу да доведу до незгоде.
Измена електро инсталације омогућиће увођење нових машина и алата (трофазних и
монофазних)
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.
У Дунавској пећ на чврсто гориво (дрвени оптад из столарнице – што је иначе наложеним
мерама МУП- а строго забрањено) и термо пећ.

3. Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2016. 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:
/
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).
-

26/16 Д - компјутерска опрема - уговорени и реализовани износ 155.833,33 динара
без ПДВ-а односно 187.000,00 динара са ПДВ-ом.

-

25/16 Д – Уређај за мултимедије - уговорени и реализовани износ: 223.200,00
динара без ПДВ-а односно 267.840,00 динара са ПДВ-ом.

-

24/16 Д –ХТЗ опрема - уговорени и реализовани износ: 273.000,00 динара без ПДВа односно 327.600,00 динара са ПДВ-ом.

-

23/16 Д – опрема за специјалне ефекте - уговорени и реализовани износ: 495.490,00
динара без ПДВ-а односно 594.588,00 динара са ПДВ-ом.

-

22/16 Д – електрични пнеуматски алат - уговорени и реализовани износ: 81.666.67
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динара без ПДВ-а односно 98.000,00 динара са ПДВ-ом.
-

21/16 Д – расветна опрема - уговорени и реализовани износ: 482.098,38 динара без
ПДВ-а односно 578.518,05 динара са ПДВ-ом.

-

20/16 Д – аудио опрема - уговорени и реализовани износ: 498.916,66 динара без
ПДВ-а односно 598.699,99 динара са ПДВ-ом.
18/16 Д – рачунарска опрема - уговорени и реализовани износ: 172.245,00 динара
без ПДВ-а односно 204.294,00 динара са ПДВ-ом.
16/16 Д – алат уговорени и реализовани износ: 415.366,67 динара без ПДВ-а
односно 498.440,00 динара са ПДВ-ом.

-

Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода - донације (врста
набавке, реализовани износ).
/
-

Набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује:
/

4. ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.2016. године
Правилником о организацији и систематизацији послова Позоришта БОШКО БУХА
предвиђена 72 посла са 72 извршиоца.
У радном односу 1 именовано лице (директор позоришта) одређено време
У радном односу на неодређено време: 58 извршилаца (од тог броја права и обавезе из
радног односа мирују код 2 извршиоца на њихов захтев због именовања на функцију у
државним органима).
У радном односу на одређено време: 3 извршиоца.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА ПОЗОРИШТА БОШКО
БУХА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2016.г
Укупан број одиграних представа 160
У Београду ван матичне сцене (због санације) 141
На гостовању 19
Број реализованих премијера 3
20.03. ЗВЕЗДАРСКИ ВИТЕЗ Маријане Арацки у режији Ђурђе Тешић
28.10. ДАН ОДЛУКЕ Кита Редина у режији Марка Манојловића
19.11. ПЕПЕЉУГА Игора Бојовића у режији Иве Милошевић
2 представе су обновљене, са подмлађеним ансамблом:
ТОМ СОЈЕР Милице Пилетић у режији Јована Грујића
ПЕТАР ПАН Иване Димић у режији Милана Караџића
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Гостовали смо у Старој Пазови, Пожаревцу, Смедереву, Новом Кнежевцу, Новом
Саду, Лазаревцу, Ивањици, Чачку, Нишу, Костолцу, Бору, Зајечару и Бечу.

Фестивали
На Фестивалу Глумачке свечаности „Миливоје Живановић“ у Пожаревцу
учествовали смо са представом МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ Горана Марковића у
режији Милана Караџића, где је Милица Михајловић за улогу Директорке школе
проглашена Глумицом вечери од стране Стручног жирија, а Зоран Цвијановић за
улогу Емануеле Глумцем вечери од стране жирија Публике.
На фестивалу „Нушићеви дани“ у Смедереву учествовали смо са представом
МАЈСТОРИ, МАЈСТОРИ Горана Марковића у режији Милана Караџића, где је
Милица Михајловић за улогу Директорке школе проглашена Глумицом вечери, а
представа је награђена највишом оценом од стране публике.
На Фестивалу „Театар у тврђави“ у Смедереву учествовали смо са две представе.
МАГАРЕЋЕ ГОДИНЕ Бранка Ћопића у режији Марка Манојловића где је за
Глумачко остварење вечери добио признање Марко Грабеж за улогу Дулета Дабића,
а Матија Живковић је добио награду МЛАДА НАДА за улогу Смрдоње.
На фестивалу „Дани Зорана Радмиловића“ учествовали смо са представом 39
СТЕПЕНИКА Патрика Барлоуа у режији Владимира Алексића где је представа
добила највишу оцену публике и Награду „Крстомир Миловановић“ за визуелни
идентитет од стране Стручног жирија, а Горан Јевтић Награду „Зоранов брк“.
На Фестивалу „Позориште звездариште“ учествовали смо са представом
ЧАРОБЊАК ИЗ ОЗА Милене Деполо у режији Сташе Копривице и добили Награду
за костим Магдалене Клашње од стране Стручног жирија.

БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА, БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА И
ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2016г ПО
МЕСЕЦИМА

М Е С Е Ц

БРОЈ ПРЕДСТАВА

БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА

НАПЛАЋЕН ПРИХОД

ЈАНУАР

15

3.501

1.528.490,00 Дин.

ФЕБРУАР

15

4.187

1.846.050,00 Дин.

МАРТ

18

5.073

2.347.350,00 Дин.
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АПРИЛ

22

6.318

2.781.890,00 Дин.

М А Ј

17

3.735

1.911.160,00 Дин.

Ј У Н И

8

2.278

757.600,00 Дин.

Ј У Л И

2

2.000

178.420,00 Дин.

АВГУСТ

1

554

185.650,00 Дин.

СЕПТЕМБАР

3

385

192.390,00 Дин.

ОКТОБАР

16

4.579

2.728.222,00 Дин.

НОВЕМБАР

19

5.590

2.268.980,00 Дин.

ДЕЦЕМБАР

24

6.737

2.683.090,00 Дин.

160

44.937

19.405.292,00 Дин.

У К У П Н О

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2016. годину
(са кратким образложењем зашто нису реализовани)

Програми који су реализовани током 2016. године, а нису били предвиђени Планом (са
кратким образложењем)

- да ли су током 2016. 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 2015.
годину

Структура посећености програма у односу на
врсту програма изражена у процентима

2015.

2016.

47.572

44.937

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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8

9

10

11

12

13

14

15
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PREGLED PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA POZORIŠTA BOŠKO BUHA
PO VRSTAMA ZA KALENDARSKU 2016 GODINU
PRIHOD NAPLAĆEN U 2016.G.

KONTO
I Z N O S

1. Od Sekretarijata za kulturu za opremu
premijera
2. Od sekretarijata za kulturu za zarade
naknade, otpremnine, jubil. nagrade, markice za prevoz

5. Od sekretarijata za kulturu za nabavku opreme

9.000.000,00

57.106.385,00

3.503.000,00

4.Troškovi struje,grejanja, obezbedjenja,PTT,
21.788.454,00
obezbedjenja, kompjuterski troskovi, strucne usluge, provizija I dr.

TROŠAK POSLOVANJA
PLAĆEN U 2016.G.
1. Utrošeno za opremanje premijera
7911117 (aut.honorari,materijal i usluge i za premijera
2. Isplaćene zarade i nakn. zarada
7911111 zaposlenima.(i porodiljsko odst.)
3.Autorski honorari za igranje predstava
pausali i usluge kulture ( razvodnici,
ostali saradnici)
7911110

791114 4. Stalni troskovi koje pokriva Sekretarijat
5.Putni troškovi,gorivo, dnevnice i smestaj
Srbija, inostr. Sopstveni prih.
6.Materijal za održ. Tek predstava
(kanc.materija,za citocu,odrz.invent)

PRIHOD IZ BUDŽETA
5.Prihod od prodaje ulaznica(sa nakn.tr.gostovanja.)
7.prihod od donacija

SOPSTVENI PRIHOD
UKUPNI PRIHODI 2016

KONTO
I Z N O S
10.677.933,00

4

59.525.289,00

411111

10.981.376,00

424221

21.788.454,00

4

1.908.004,00

422110

3.072.112,00

426621

91.397.839,00
20.541.785,00

7.Neprozv.usluge I drugi troskovi
7421212 (pausali, mob.telefoni, nepr.usl.ptt tr.ugostit u

2.388.811,00

4

2.065.818,00

7421217 8. Nabavka opreme od Sekretarijata I donaci

4.821.226,00

4

UKUPNI TROŠKOVI 2016
Preneta sredstva iz 2015g.
MANJAK NOVČANIH SREDSTAVA U 2016

115.163.205,00
2.522.991,00
1.156.355,00

22.607.603,00
114.005.442,00
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BROJ PREDSTAVA, GLEDALACA I NAPLAĆEN PRIHOD PO NASLOVIMA U KALENDARSKOJ 2016g
Red.b NAZIV PREDSTAVE
ROJ IZV.PREDS BROJ GLEDAL
NAPLAĆEN PRIHOD
SCENA ZA DECU
1 ČAROBNJAK IZ OZA
23
5.916
2.424.940,00
2 ZVEZDARSKI VITEZ
18
4.731
1.808.900,00
3 PEPELJUGA
13
3.247
1.105.470,00
4 TOM SOJER
9
2.505
1.020.180,00
5 SNEŽNA KRALJICA
9
2.496
1.095.140,00
6 MALA SIRENA
10
2.606
948.380,00
7 MAGAREĆE GODINE
5
2.081
542.230,00
8 KIŠA
3
774
281.700,00
9 PETAR PAN
2
599
239.900,00
10 CAREV ZATOČNIK
2
659
279.120,00
11 U STRAHU SU VELIKE OČI
2
552
222.400,00
12 CRVENKAPA
1
156
76.320,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UKUPNO I
VEČERNJA SCENA
GOSPOĐA MINISTARKA
KRČMARICA MIRANDOLINA
39 STEPENIKA
IZA KULISA
MAJSTORI, MAJSTORI
DAN ODLUKE
EGZEKUTOR
MOJ ŽIVOT

UKUPNO II

SVEGA I + II

97

26322

10.044.680,00 Din.

18
14
10
6
10
3
1
1

5.054
4.423
2.806
2.146
3.473
451
12
250

2.996.990,00
2.829.632,00
1.345.150,00
531.990,00
1.620.040,00
29.250,00
7.560,00

63

18.615

160

44.937

pros.br.gl.

prosec.prihod
257
263
250
278
277
261
416
258
300
330
276
156

105.432,17
100.494,44
85.036,15
113.353,33
121.682,22
94.838,00
108.446,00
93.900,00
119.950,00
139.560,00
111.200,00
76.320,00

RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD

281
316
281
358
347
150
12
250

166.499,44
202.116,57
134.515,00
88.665,00
162.004,00
9.750,00
7.560,00
-

RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD

9.360.612,00 Din.

19.405.292,00 Din.
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Finansijski izvestaj je, u skladu sa zakonom, sačinjen na osnovu gotovinskog principa. Naime, ono sto je u kalendarskoj godini
uplaceno na racun uneto je u prihod,
a ono sto je placeno u istom periodu, tretirano je kao rashod prerioda.
Prosto gledano, u posmatranojm periodu Pozoriste je imalo vece rashode od prihoda, sto je
rezultat cinjenice da je iz 2015g. preostalo neutrosenih sredstava, uglavnom od donacija, koja su
potrosena u 2016g.
Iako se taj negativni rezultat naziva gubitkom, ja bih rekla da je to manjak novcanih sredstava ostvarenih u 2016g.
Za računovodstvo
Andjelka Gardasevic

19

1.Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана 01.03.2017. године (одлуку доставити у
прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора

Управни одбор Позоришта бошко Буха прихватио је извештај о реализованим
пројектима у 2016 години, и ако би се давале оцене од један до десет, била би
то највиша оцена. Имали смо у виду тешкоће које прате ово Позориште:
неиграње на матичној сцени, хронични недостатак средстава, потпуна
неизвесност што се тиче реконструкције Позоришта и повратка на Трг
Републике. Имали смо, такође, у виду и законске сметње да се попуни ансамбл
новим глумцима, што неминовно доводи до прескупог ангажовања извођача са
стране. Али, кад се све те отежавајуће околности саберу и одузму, остаје
задовољство успешно одиграним репертоаром, како на сцени код Вука, тако и
на гостовањима.

Љубивоје Ршумовић
председник
Управног одбора
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3. Оцена програма и посебне напомене директора

2016. годину у раду Позоришта ”Бошко Буха”, поред тешких услова за рад, који, на
неки начин условљавају и репертоар Позоришта, обележила је и трагична смрт на
сцени, глумца и управника Милорада Мандића Манде и изненадна промена
директора која је уследила. До краја године реализован је цео репертоарски план,
као и репертоарски пројекти започети у његово време. Посвећујући му премијере,
као и бројна догађања у Позоришту настојали смо да, на достојанствен начин,
сачувамо од заборава и његово име и дело. Чинићемо то и убудуће, не само
формално, већ и суштински, квалитетом представа и њиховог извођења као и
свеукупног рада Позоришта.
У току 2016. године реализоване су 3 премијере, 2 представе су обновљене са
подмлађеним ансамблом, одиграно је 160 представа од чега 19 на гостовањима.
Како је Позориште у реконструкцији, захваљујући доброј сарадњи са УК ”Вук
Стефановић Караџић” представе изводимо на њиховој сцени уклапајући 20
термина (колико нам је на располагању) са програмском шемом ове установе.
Недостатак термина надомешта се редовним гостовањима у земљи и иностранству
(Стара Пазова, Пожаревац, Смедерево, Нови Кнежевац, Нови сад, Лазаревац,
Ивањица, Чачак, Ниш, Костолац, Бор, Зајечар, Беч…)
Реконструкцију Позоришта која је започета самопрегалачким радом и на личну
иницијативу Милорада Мандића Манде и осталих запослених успели смо у
договору са Скупштином града да, у смислу ингеренција, пројектовања и
прибављања разних неопходних дозвола и сагласности уврстимо у званичне
планове Града и Секретаријата за инвестиције Београда. Овај Секретаријат је у
сарадњи са нама и архитектама које су донаторски већ радиле на техничкој
документацији адаптације сале и околних пратећих просторија урадила, пројектни
задатак након кога предстоји расписивање тендера за избор пројектанта. На овај
начин отвориле су се могућности да се реконструкција прошири преко, раније
планираних, оквира (подићи ће се ниво сцене на површину првог спрата, повећати
њена кубатура, добиће се још једна камерна сцена итд).
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Оцењујем, такође, да су односи међу запосленима на високом сарадничком нивоу,
те да се, поготово с обзиром на изузетно отежане околности које изазивају низ
стресних ситуација одвијају на миран, колегијалан и рационалан начин. Поред
свега наведеног свакодневно се ради и на побољшању маркетинга и ”видљивости”
Позоришта у медијима.
Поред изузетног ансамбла по којем је ”Буха” позната, а који се редовно подмлађује
у премијерним обновама и на аудицијама за нове пројекте, сматрам да је и ова,
појачана активност маркетинга, допринела чињеници да су наше представе и са
вечерње и са сцене за децу веома често унапред распродате и да се изводе пред
пуном салом.
Након свега наведеног процењујем да је, упркос свему што нам се догађало и што
нас је погађало у раду у току 2016. године рад Позоришта био на изузетно високом
професионалном нивоу те да је на прави и достојанствен начин одговорено и свим
изазовима којима смо, стицајем несрећних околности, били изложени.
в.д. ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА
Игор Бојовић

Датум подношења извештаја
_________________________

в.д. директора
___________________
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