ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2017. 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 2017. 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 ни 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.
По објављеном позиву Градске управе за подношење понуда за јавну набавку 19/17Израда Урбанистичког пројекта и техничке документације за реконструкцију и
доградњу објекта Позоришта Бошко Буха израда наведих пројеката и техничке
документације уговорена је са Саобраћајним институтом ЦИП д.о.о. Завод за
архитектуру и урбанизам.
У објекту у Дунавској 14, у коме су смештени магацински простори и радионице
позоришта, средствима добијеним из буџета града Београда, уведен је систем даљинског
грејања и замењена је дотрајала електро инсталација у радионичким просторијама
(столарска, браварска, моделарска радионица, сликарница, простор за одмор запослених
са мокрим чвором ).Пројектну документацију је израдила агенција за пројектовање
СИКО-ТЕК, а радове је изодила фирма Дабиком Цо доо Београд. Објекат је прикључен на
грађевинско,односно пробно грејање у децембру 2017.У скопу ових радова замењена је и
расвета као и плафони у поменутим просторијама, и постављена је термо изолација.
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При замени плафона констатовано је да је кровна конструкција у прилично лошем стању,
и да датира из прве половине ХХ века.
Пројекатом термо машинских инсталација је предвиђено увођење вентилационог система
и ускладу са тим, систем ваздушног грејања, међутим за ове радове није било новчаних
средтава, па ће се ови радови реализовати у будућем периоду.
Дворишни део који је сачињен од бехатон плоча које су пропале ( на појединим местима
вири арматура ), одавно је „зрео“ за реновирање. Канализациона мрежа за одвод кишнице
није у потпуности у функцији, па се при обилнијим падавинама, вода задржава у
дворишту.

- начин грејања
Простор Позоришта у згради на Тргу Републике и радионичке просторије у Дунавској
14 прикључени су на даљински систем грејања.

3. Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2017. 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 2018. години.

Јавне набавке:
Јавна набавка : Грејна и електро инсталација у радионицама у Дунавској бр. 14. за
потребе Позоришта Бошко Буха – средства обезбеђена закључком Градоначелника града
Београда бр.6-3692/17-Г-01 од 08.6.2017. године. Уговор закључен 28.6.2017. године (код
Наручиоца заведен под бр. 62 а код Извођача 254). По извршеној примопредаји радова
Извођачу је на основу испостављеног исправног рачуна исплаћен укупан уговорени износ
од 2.468.880,00 без ПДВ-а односно 2.962.656,00 динара исплаћен у целости.
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).
- 11/17 – набавка и монтажа гипс-картонских плафона са термоизолацијом за
потребе Позоришта Бошко Буха - уговорени и реализовани износ 497.504,00 динара
без ПДВ-а односно 597.004,80 динара са ПДВ-ом
- 13/17 – сервисирање технолошке опреме за потребе позоришта Бошко Буха уговорени и реализовани износ 499.620,00 динара без ПДВ-а односно 599.544,00
динара са ПДВ-ом.

3

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 31.12.2017. 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: 56 извршилаца (од тог броја права и обавезе из
радног односа мирују код 2 извршиоца на њихов захтев због именовања на функцију у
државним органима а један извршилац је на породиљском одсуству).
У радном односу на одређено време: 3 извршиоца.

ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМСКИМ АКТИВНОСТИМА ПОЗОРИШТА БОШКО
БУХА У КАЛЕНДАРСКОЈ 2017.г
Укупан број одиграних представа 158
У Београду ван матичне сцене (због санације) 138
На гостовању 20
Број реализованих премијера 3
20.05. УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА Милене Деполо у режији Татјане Мандић Ригонат
13.10. ПОШТЕНИ ПРОВАЛНИК Дариа Фоа у режији Милана Караџића
10.12. ФЛОРЕНТИНСКИ ШЕШИР Ежена Лавиша у режији Даријана
Михајловића
1 представа је обновљене, са подмлађеним ансамблом:
АЛАДИНОВА ЧАРОБНА ЛАМПА Н.С.Греја у режији Милана Караџића
Гостовали смо у Старој Пазови, Трстенику, Инђији, Ивањици, Руми, Костолцу,
Бору, Новом Саду, Смедереву, Лазаревцу, Нишу, Сремској Митровици, Панчеву и
Чачку.
Фестивали
На Фестивалу „Позориште звездариште“ учествовали смо са две представе:
ПЕПЕЉУГА Игора Бојовића у режији Иве Милошевић и
УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА Милене Деполо у режији Татјане Мандић Ригонат.
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БРОЈ ИЗВЕДЕНИХ ПРЕДСТАВА, БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА И
ОСТВАРЕН ПРИХОД У 2017. г ПО
МЕСЕЦИМА

М Е С Е Ц

БРОЈ ПРЕДСТАВА

БРОЈ ГЛЕДАЛАЦА

НАПЛАЋЕН ПРИХОД

ЈАНУАР

7

1.529

712.050,00 Дин.

ФЕБРУАР

14

3.487

1.744.500,00 Дин.

МАРТ

18

5.193

2.448.810,00 Дин.

АПРИЛ

17

5.007

2.395.230,00 Дин.

М А Ј

15

3.819

1.805.230,00 Дин.

Ј У Н

10

1.644

768.510,00 Дин.

Ј У Л

/

/

/

АВГУСТ

/

/

/

СЕПТЕМБАР

6

1.199

613.440,00 Дин.

ОКТОБАР

19

5.486

2.709.730,00 Дин.

НОВЕМБАР

28

8.618

3.753.340,00 Дин.

ДЕЦЕМБАР

24

6.484

2.893.650,00 Дин.

158

42.466

19.844.490,00 Дин.

У К У П Н О

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2017. годину
(са кратким образложењем зашто нису реализовани)

Програми који су реализовани током 2017. године, а нису били предвиђени Планом (са
кратким образложењем)

- да ли су током 2017. године реализовани програми који представљају квалитативну
новину у односу на устаљену програмску шему установе
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-

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

5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца (гледалаца) са
упоредним податком у односу на 2016.
годину

Структура посећености програма у односу на
врсту програма изражена у процентима

2016.

2017.

44.937

42.466

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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PREGLED PRIHODA I RASHODA POSLOVANJA POZORIŠTA BOŠKO BUHA
PO VRSTAMA
ZA KALENDARSKU 2017 GODINU
PRIHOD NAPLAĆEN U 2017.G.
I Z N O S
1. Od sekretarijata za kulturu za zarade
naknade, otpremnine, jubil. nagrade, markice za prevoz
55.365.032,53
kao I transfer umanjenja zarada
2.Stalni troskovi struje,grejanja, obezbedjenja,

10.069.581,79

3.Usluge po ugovoru

5.901.258,50

4. Specijalizovane usluge

9.969.818,00

5. Tekuce popravke I odrzavanje

4.552.390,57

6. Troskovi materijala

3.599.497,40

KONTO

7911117

7911111

TROŠAK POSLOVANJA
PLAĆEN U 2017.G.
1. Utrošeno za opremanje premijera
(aut.honorari,materijal i usluge i za premijera
2. Isplaćene zarade i nakn. zarada
zaposlenima.(i porodiljsko odst.)
3.Autorski honorari za igranje predstava
pausali i usluge kulture ( razvodnici,
ostali saradnici)

KONTO
I Z N O S
9.302.055,00

58.037.382,00

41

9.944.561,00

424221

7911110
4. Stalni troskovi koje pokriva Sekretarijat

10.069.581,79

791114

U okviru prenetih sredstava za opremu premijere je
primljeno 9.000.000,00 rasporedjenih po kontima
Takodje je uplaceno 500.000,00 od Republike za
gostovanja
u inostranstvu, koja je se iskoristiti u 2018g
PRIHOD IZ BUDŽETA

89.457.578,79

4. Specijalizovane usluge

7.576.309,64

5.Putni troškovi, dnevnice i smestaj kao

2.139.364,00

6.Materijal za održavanje tekucih predstava
(kao I kanc.materija,za citocu,odrz.invent)

2.211.011,23

422110

7421212
5.Prihod od prodaje ulaznica(sa nakn.tr.gostovanja.)

SOPSTVENI PRIHOD
UKUPNI PRIHODI 2017

19.765.100,30

109.222.679,09
RAZLIKA PRIHODA I
RASHODA

4
7.Neprozv.usluge I drugi troskovi
(pausali, mob.telefoni, nepr.usl.ptt tr.ugostit usl i dr.)

3.279.118,00

8 Tekuce popravke I odrzavanje

4.552.390,57

UKUPNI TROŠKOVI 2017

107.111.773,23

2.110.905,86

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.
Pozoriste je u 2017g. ostvarilo vece prihode od rashoda u visini od
2110905,86
Beograd, 26.02.2018

426621

Za računovodstvo
Andjelka Gardasevic
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BROJ PREDSTAVA, GLEDALACA I NAPLAĆEN PRIHOD PO NASLOVIMA U KALENDARSKOJ 2017.g.
NAZIV PREDSTAVE
SCENA ZA DECU
ČAROBNJAK IZ OZA
ZVEZDARSKI VITEZ
PEPELJUGA
TOM SOJER
SNEŽNA KRALJICA
MALA SIRENA
MAGAREĆE GODINE
ALADINOVA ČAROBNA LAMPA
PETAR PAN
USPAVANA LEPOTICA
U STRAHU SU VELIKE OČI
UKUPNO I
VEČERNJA SCENA
GOSPOĐA MINISTARKA
KRČMARICA MIRANDOLINA
39 STEPENIKA
IZA KULISA
MAJSTORI, MAJSTORI
DAN ODLUKE
POŠTENI PROVALNIK
FLORENTINSKI ŠEŠIR
UKUPNO II

SVEGA I + II

BROJ
IZV.PREDST.

BROJ GLEDAL

NAPLAĆEN PRIHOD

pros.br.gl.

proseč.prihod

7
9
15
3
5
1
2
17
16
13
3
91

1.506
2.243
4.239
601
1.299
185
263
4.689
4.658
2.462
931
23076

649.960 RSD
957.900 RSD
1.547.180 RSD
253.420 RSD
611.540 RSD
77.460 RSD
116.200 RSD
2.018.360 RSD
1.961.560 RSD
1.107.720 RSD
373.400 RSD
9.674.700 RSD

215
249
283
200
260
185
132
276
291
189
310

92.851,43 RSD
106.433,33 RSD
103.145,33 RSD
84.473,33 RSD
122.308,00 RSD
77.460,00 RSD
58.100,00 RSD
118.727,06 RSD
122.597,50 RSD
85.209,23 RSD
124.466,67 RSD

15
14
10
6
7
1
10
4
67

4.153
5.089
2.739
1.305
1.775
64
3.119
1.146
19.390

2.287.730 RSD
2.494.540 RSD
1.812.330 RSD
725.570 RSD
1.232.660 RSD
29.160 RSD
1.380.350 RSD
207.450 RSD

277
364
274
218
254
64
312
287

152.515,33 RSD
178.181,43 RSD
181.233,00 RSD
120.928,33 RSD
176.094,29 RSD
29.160,00 RSD
138.035,00 RSD
51.862,50 RSD

10.169.790 RSD

158

42.466

19.844.490 RSD
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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.
Pozoriste je u 2017g. ostvarilo vece prihode od rashoda u visini od
2110905,86
Za računovodstvo
Beograd, 26.02.2018
Andjelka Gardasevic
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1.Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана 18.4.2018. године (одлука у прилогу)
Оцена реализованих програма од стране Управног одбора

Реализовани програм у сагласности са тренутним могућностима позоришта, те да
су се активности одвиле на адекватном нивоу.

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

У току 2017. године реализоване су 3 премијере, 1 представа је обновљена са
подмлађеним ансамблом, одиграно је 138 представа од чега 20 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, Трстеник, Инђија, Ивањица, Рума, Костолац, Бор, Нови Сад,
Смедерево, Лазаревац, Ниш, Сремска Митровица, Панчево и Чачак).
Истичем да су планови у вези са реконструкцијом Позоришта, који су направљени
прошле године, испуњени и изнад наших очекивања, захваљујући директном
ангажману градоначелника Београда и Секретаријата за инвестиције, као и
Секретаријата за културу који је у сталном контакту и сарадњи са позориштем.
Сви проблеми око прикупљања разних дозвола, папирологије и сл. неопходних за
израду пројекта су у скраћеним роковима завршени, на најбољи могући начин.
Град је расписао конкурс истовремено и за урбанистички и за архитектонски план
целе зграде. Конкурс је са успехом спроведен, израду пројеката је добила фирма
ЦИП која за то има одговарајућу лиценцу.
Са задовољством истичем да архитекте редовно обилазе наш простор, оном
брзином колико је то могуће, раде на изради пројекта, након чега ће се расписати
конкурс за изовђача радова, који ће, по речима и градоначелника и градског
Секретаријата за инвестиције, бити у најкраћем року расписан. С обзиром на
чињеницу да је у позоришту већ доста тога урађено, доста опреме је обезбеђено,
верујемо да сами радови, који ће претходити отварању позоиришта, неће дуго
трајати.
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. Уведена је on-line продаја која је у великој мери поспешила
наш рад.
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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 2017. године рад Позоришта био на
изузетно високом професионалном нивоу.
в.д. ДИРЕКТОРА ПОЗОРИШТА
Игор Бојовић

Датум подношења извештаја
_________________________

в.д. директора
___________________
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