На основу члана 44. Закона о култури ( ''Службени гласник РС'' број 72/2009,
13/2016 и 30/2016-исправка), члана 32 и 67. став 1. тачка 30а. Статута града Ужица
(''Службени лист града Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града
Ужица, на седници одржаној _________.године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Народног позоришта
за 2018.годину који је Управни одбор Народног позоришта усвојио Одлуком број
1-21/18 од 12.01.2018.године.

II Решење доставити Управном одбору Народног позоришта.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 022-4/18
Датум: __________.године
Ужице
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење
Чланом 44. Закона о култури прописано је да Управни одбор установе
доноси Програм и финансијски план на који сагласност даје оснивач.
Чалном 32. Статута града Ужица прописано је да предузећа, установе и
друге организације Скупштини града достављају на сагласност вишегодишње
планове рада и развоја као и годишњи програм пословања.
Чланом 67. став1. тачка 30а. Статута града Ужица прописано је да
Скупштинан града даје сагласност на дугорочне и средњорочне планове стратегије
и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања јавних
предузећа, као и пранове и програме рада установа и других организација чији је
оснивач град.
Градско веће на седници одржаној 30.01.2018.године утврдило је Предлог
решења о давању сагласности на Годишњи програм пословања Народног
позоришта за 2018.годину и предлаже Скупштини да овај предлог усвоји.
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Народно позориште Ужице
Ужице, Трг партизана бр.12
031/519-966, pozoristeuzice@mts.rs
матични број 07156774
ПИБ 100600174
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1. Увод
1.1.Историјат установе, циљеви и мисија
Народно позориште у Ужицу основано је 1945. године са циљем да задовољи потребе грађана у
области позоришне уметности. Предмет његовог пословања је сценско-музичка делатност,
драмска, оперска, балетска и сродне уметничке делатности, као и оркестарска, камерна,
солистичка, инструментална, стваралачка и извођачка делатност: књижевно стваралаштво,
књижевна критика, преводилаштво, сликарство, вајарство, примењене и друге ликовне
делатности. Оснивач Народног позоришта Ужице је Скупштина општине Ужице и оно је данас
једино професионално позориште не само на територији Златиборског округа, него и целе
југозападне Србије. Народно позориште Ужице основано је као Обласно народно позориште
одлуком Министарства просвете Србије 10. августа 1945. године.Прва премијера била је 4.
септембра 1945. године, Нушићева "Госпођа министарка", у режији Обрада Недовића. Свој рад
Позориште је започело у Соколском дому. Од 1948. године Народно позориште Титово Ужице
премешта се у Филкон биоскоп, који се налазио на главној градској улици. Са реконструкцијом
главног градског трга, Трга партизана, Позориште добија своју нову зграду, која је са целим
тргом представљала и нови урбани идентитет града - пројектант је био архитекта Мандић.
Позориште је закључно са сезоном 2016/17 извело 541 премијеру.
ПРЕДИСТОРИЈАТ
Позоришни живот у Ужицу датира од 1856. године, када је основано Театрално друштво као
програмска активност тадашњег Читалишта (прве библиотеке у граду, основане те исте, 1856.
године). Театрално друштво је било смештено у Каљевића кући (угледни председник Окружног
суда и трговац).Ужички Театар основао је Стојадин Обрадовић, управитељ Читалишта (сведочи
његово писмо кнезу Милошу Обреновићу из 1859. године).
Прва позоришна представа у Ужицу изведена је 15. фебруара 1862. године. Био је то комад "Бој
на Чачку 1815". Исте године приказани су комади "Смрт Стевана Дечанског" и "Ајдуци".
Године 1866. малобројна грађанска публика гледала је представу "Хајдук Вељко".
Новински чланак сачуван из периода прве премијере сведочи о интересовању Ужичана за
позоришни приказ: "Најодличнији цвет нашег грађанства беше са највећом љубављу на овом
представљању и соба за седење је дупке пуна... Осим 100 душа што беше у соби и на местима
што се могаше видети, још се толико повратило, јер није било места за њих".
Након ових првих извођења, позоришни живот у граду је имао дужу паузу, све док предратне
1913/14. године ђачка позоришна група Гимназије, под руководством професора Дејана
Маленковића као њеног оснивача, није извела више комада.
У међуратном периоду градска публика је, изгледа, више показивала склоности ка филмској
уметности, јер настаје ново затишје у позоришним приказима.
Тек са првим данима Ужичке републике, 1941. године, уметничка партизанска чета изводи
домаће и совјетске писце: "Мати", "Кнез Иво од Семберије", неколико Нушићевих комада,
"Како се калио челик", "Почетак буне против дахија"... Главне улоге играли су Милутин Чолић,
Алија Недић, Филип Марјановић, Миленко Ђурић, Часлав Јехличка. Поред Каљевића куће, у
којој је традиција била настављена, представе су биле извођене и у Соколском дому (Соколани)
и Филкином биоскопу. Требало је да прође читав један век, да би са реконструкцијом главног
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градског трга, позориште добило своју сопствену зграду. Нова зграда позоришта отворена је
1967.године. Она је заједно са тргом представљала и нови урбани идентитет града.
Народно позориште Ужице има већ дугу и успешну традицију. Професионализам у овом
позоришту је стар више од пола века и доведен је до прилично високог нивоа.
Ужице, као град има преко 60 хиљада становника. Ту је и више хиљада студената и
средњошколаца из подручја југозападне Србије, северне Црне Горе и Босне. Развој, јачање и
осавремењавање институције позоришта знатно утиче на буђење умртвљеног духа овог града
и подручја која му гравитирају. Што се тиче позоришта, оно се труди да својим радом и
репертоаром сваком свом посетиоцу-гледаоцу пружи могућност да му позоришна представа не
буде само забава, него и да му прошири видике, оплемени и олакша живот тако што ће моћи да
боље разуме и себе и свет око себе, сопствени идентитет и своју људску димензију и меру, да
кад изађе из ове зграде схвати да је добро што је ушао у њу и да опет дође. Наравно, не
мислимо да позориште може учинити људе бољим него што јесу, али, бар што се тиче младих,
наша мисија ће бити отворена врата. Ово позориште тежи да постане место савремене креације,
актуелни театар који кореспондира са временом у коме живи.
Ужичко позориште у свом сектору готово потпуно покрива све сегменте професионалног
циклуса позоришног стваралаштва. Велика пажња се поклања и библиотеци и архиву
позоришта. Анимација и стварање културних навика код будуће публике јесу међу најбитнијим
циљевима стратешког плана овог позоришта, који као своју мисију дефинише стварање бренда
од овог града кроз позоришна деловања.
Ужичко позориште као једино позориште у региону, својим деловањем поркива територије
Ужице, Златибор, Пожега, Сирогојно, Косјерић, Прибој, Пријепоље, Бајина Башта, Тара, Нова
Варош, Љубовија, Фоча, Беране, Пљевља... Менаџмент позоришта покушава да у репертоарској
политици избалансира домаћу и страну, класичну и модерну или експерименталну
драматургију, не би ли задовољио потребе шаренолике циљне групе. Истичемо се, нарочито у
последњој деценији, бројним наградама на фестивалима, те заиста јаком међународном сарањом
у последњих пар година. Кроз организацију Југословенског позоришног фестивала, позориште
покушава да се уцрта на мапу релевантних позоришних институција на простору бивше СФРЈ,
што олакшава чињеница да га, због географског положаја, за позоришта бивших република
везује више културно-историјских сличности него што је то случај са другим позориштима у
земљи.
Планови и циљеви:
- очување и развој позоришне уметности и традиције
- развој разноликог сценског живота који је конкурентан са савременим светским позоришним
тенденцијама
- дефинисање и афирмација културног идентитета
- проучавање, остваривање и ширење позоришног медија
- репозиционирање позоришне праксе и изградња свести о значају нових методолошких
приступа у позоришној пракси
- успостављње платформе за размену драмских, истраживачких и едукативних пројеката
позорижних трупа широм света
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- актуелизовање значаја савременог позоришта у ширем социјалном контексту
- приближавање позоришта принципима савременог пословања које је већ деценијама утврђено
и суверено функционише у Европи
- репертоар- од античке до савремене драме
- развој алтернативних сценских израза који делују на минимуму сценских захтева
Практични задаци које извршавамо:
- стимулисање грађана у културним активностима, посредством разноврснијег позоришног
израза стимулисањем позоришних едукативних активности и институција
- професионални развој специфичних људских ресурса у културној сфери
- развој позоришне инфраструктуре
- потпора афирмацији разноликог позоришног живота
- подстицање диверсификације позоришне понуде и иновација али и и мплементација
алтернативних позоришних облика
- осигуравање позоришне сарадње на широком нивоу
- подстицај развоју мултикултуралним пројектима
- развој интернационалне сарадње
Концепт НПУ
Залажемо се за позориште идеје. Тачније драматуршко – редитељско позориште идеја у којем су
глумци учесници колективног чина а не центар. За позориште слободе и отворености где
доминира редитељева поетика на плану форме и значења.
Мисија: РАЗВОЈ РАЗНОЛИКОГ СЦЕНСКОГ ЖИВОТА КОЈИ ЈЕ КОНКУРЕНТАН СА
САВРЕМЕНИМ СВЕТСКИМ ПОЗОРИШНИМ ТЕНДЕНЦИЈАМА И АФИРМАЦИЈА
ДОМАЋЕГ ДРАМСКОГ ТЕКСТА
1.2. Закони и подзаконски акти којима је уређена област пословања установе
-

Закон о култури (Сл.гласник РС бр.72/2009; 13/2016 и 30/2016.);
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија,
Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 10/2015);
Уредба о класификацији делатности („Сл.гласник РС“ број 54/10);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама
(„Сл.гласник РС“ број 44/01...... 11/2012);
Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр.54/2009; 73/2010; 101/2010; 93/2012;
62/2013; 63/2013; 108/2013; 142/2014 и 68/2015);
Закон о раду („Сл.гласник РС“ број 24/2005; 61/2005; 54/2009; 32/2013; 75/2014; 13/2016;
30/2016);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/2005, 113/2017),
Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 129/07 и 83/2014),
Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“ број 111/09 и 20/2015),
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-

Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорију угрожености од
пожара („Сл.гласникРС“ број 76/2010).

1.3.Делатност установе
Народно позориште Ужице обавља основну делатност - 90.01 Извођачка уметност, која
обухвата:
-

постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења
музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења
активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група циркуса
активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи.
Остале делатности:
-90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности која обухвата:

-

помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа,
концерата и оперских представа и других врста сценског извођења;
активности редитеља, продуцената, сценографа и сценских радника, мајстор светла
активности продуцената или организатора уметничких догађаја, са сценском опремом
или без ње.
-90.03 уметничко стваралаштво која обухвата:

-

активности самосталних уметника као што су вајари, сликари, цртачи цртаних филмова,
карикатуристи, гравери, бакроресци, литографи и др;
активности писаца, у свим областима, укључујући белетристику, техничке тестове;
активности слободних новинара (уметнички критичари)
конзервацију и рестаурацију уметничких дела као што су слике, филмови, књиге,

1.4. Организациона структура Народног позоришта Ужице
Организација је неопходна за успешан рад позоришта као једне од многобројних
људских делатности, али и веома специфичне делатности уметничког карактера.
Сходно томе, битно је осврнути се на мезоорганизациони ниво позоришта, односно на
организациони облик овог позоришта као институције.
Народно позориште у Ужицу је стално репертоарско, професионално позориште, са
сталним глумачким ансамблом.
НПУ не одступа од историјско-традиционалног модела организације позоришта где оно
све своје функције обавља преко позоришних сектора, па овде постоје: уметнички, технички и
6
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сектор општих и заједничких послова. На челу сваког сектора је руководилац који је за послове
које обавља одговоран директору Позоришта.
Шематски приказ организационе структуре Народног позоришта Ужице

1.5. Начин финансирања.
- Буџет града Ужица;
- Министарство културе Републике Србије;
- Сопствени приходи.
- Спонзорство;
2. Годишњи план рада установе
Програмске активности у 2018.
Програмске активности у 2018.години у складу са плановима и циљевима позоришта базиране
су на основне делатности позоришта а то је:
-

припрема нових позоришних представа
редовно играње представа са репертоара

У току 2018.године позориште планира, поред већ постојећих представа које се налазе на
репертоару, и рад на следећим представама које за циљ имају неговање културне баштине као и
промоцију нових позоришних текстова домаћих младих писаца, као и представљање савремене
светске драматургије. У том правцу планиран је рад на следећим представама:
-

Коштана, Борa Станковић
Како одржавати фикус, Огњен Обрадовић
Град нас је штитио , Тања Шљивар
Представа за децу
7
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Како предвиђен буџет од 4 250 000 није довољан за потпуну реализацију наших планова
принуђени смо да акценат ставимо на текст Боре Станковића – Коштану као и до сада успешну
промоцију домаћих младих писаца, овога пута младог Огњена Обрадовића, драматурга из
Ужица. За остале планове планирано је да се конкурише код одређених фондова који за циљ
имају промоцију и развој уметности.
Поред редовних активности у плану је и организација следећих манифестација:
- 23.Југословенског позоришног фестивала
- Ревија представа за децу
- Пројекат Нушић наш савременик (обележавање 80.година од смрти нашег највећег
комедиографа)
У предстојећем периоду позориште ће поред проба за нове представе организовати и пробе за
обнову већ постојећих представа као и играње представа из предходних сезона.
2.1.План програмских активности и пројеката који се финансирају из буџета Града
Назив пројекта: КОШТАНА – Бора Станковић
Кратак опис пројекта: Драмски текст Коштана – Боре Станковића, свакако спада у ред
најзначајних текстова наше културне баштине. Цела Коштана је тужна повест згажених срца и
промашених живота. Сви ти људи много се веселе, али од њих нико није весео. У свакоме од
њих одиграва се вечита трагедија, стара као свет: јединка која тражи сву љубав, сву срећу,
потпун, интензиван, слободан живот у средини која је безлична, неумољива, која тражи да
људи подреде оно што им је најдраже њеним незнаним, хладним рачунима. Иако један од
најпознатијих позоришних комада ово је комад без сложене радње који поседује снажне сукобе.
Коштана је писана као комад са певањем и раскошним сликама фолклора са југа Србије и
представља снажну драму људских судбина и слика појединачних патњи и колективне несреће у
којој се сукобљавају две стране живота и два става према животу. Са једне стране затворени и
спутан лицемерни живот ограничен патријахалним моралом који гуши младост, уништава
љубав и живот чини испразним а са друге стране имамо живот испуњен радошћу и страстима.
Овим пројектом у сарадњи са КУД ЕРЕ планирано је обележавање 30 година уметничког рада
редитеља Бранка Поповића који је својим радом оставио знатан утицај у овој институцији.
Почетак рада на пројекту: новембар 2017.године.
Планирана реализација пројекта: март 2018.године.
Активности на пројекту: склапање и потписивање уговора са сарадницима ангажованих ван
редова запослених, редитељска експликација, редитељско драматуршки рад на тексту,
прављење глумачке поделе, избор ауторског тима, прављење сценографских и костимографских
скица, стварање драматургије простора, рад са композитором, рад са корепетитором, анализа
ликова, рад са оркестром и певачима, анализа ликова, кореографске пробе, почетак рада са
глумцима, пробе са глумцима, пробе са играчима и певачима, израда техничке документације за
израду сценографије и костима, набавка реквизите и осталих потребних елемената представе,
мизансценске пробе на сцени, мераће пробе, техничке пробе, израда визуелног идентитета,
припрема програмске књижице, дизајн и штампање пропагандног материјала, организовање
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конференције за медије, организовање и припрема премијере, евалуација након премијере, даљи
ток представе...
Назив пројекта: Како одржавати фикус, Огњен Обрадовић
Кратак опис пројекта: Овај пројекат спада у ред оних пројеката којима промовишемо рад
домаћих, тачније локалних драмских писаца. Реч је о комаду са 4 лика савремене тематике
везане за породичне односе. (мајка, ћерка, син и унук) Планирано је да пројекат буде реализован
на Малој сцени НПУ.
Друштвене мреже скратиле су пут до популарности. Свако има простор да направи од себе
звезду – ако понуди атрактиван садржај који ће привући довољан број лајкова и пратилаца.
На пример, ко може да одоли слатком и талентованом детету на Инстаграму?
Драма Како одржавати фикус говори о једном таквом петогодишњем дечаку, који још увек не
прича, али зато одлично игра зумбу. Захваљући својој амбициозној баки, некадашњој
југословенској звезди, дечак постаје познат на друштвеним мрежама. У томе свако од ликова
има свој удео, али и своју директну или индиректну корист. Изазови које доноси новонастала
„популарност“ натераће их да се суоче са собом и да преиспитају своје границе. Међутим, да ли
се точак који су покренули може тако лако зауставити?
Укратко о писцу: Огњен Обрадовић рођен је 1992. године у Ужицу и завршио је драматургију на
Факултету драмских уметности у Београду. Пише поезију, драме и сценарија. У Југословенском
драмском позоришту Обрадовићу је изведена 2013. године драма Недеља: јуче, данас, сутра, а
на Радио Београду емитоване су драме Пут у Лисабон(2015) и Да ми је да спустим ову сузу
(2016). Драма Хајка на вука уврштена је у ужи избор на конкурсу Стеријиног позорја (2015).
Добитник је награде Млади Дис за 2016. годину која му је додељена на завршним свечаностима
53. Дисовог пролећа.
Почетак рада на пројекту: септембар 2018.године.
Планирана реализација пројекта: крај октобра 2018.године.
Активности на пројекту: склапање и потписивање уговора са сарадницима ангажованих ван
редова запослених, редитељска експликација, редитељско драматуршки рад на тексту,
прављење глумачке поделе, избор ауторског тима, прављење сценографских и костимографских
скица, стварање драматургије простора, рад са композитором, анализа ликова, кореографске
пробе, почетак рада са глумцима, пробе са глумцима, израда техничке документације за израду
сценографије и костима, набавка реквизите и осталих потребних елемената представе,
мизансценске пробе на сцени, мераће пробе, техничке пробе, израда визуелног идентитета,
припрема програмске књижице, дизајн и штампање пропагандног материјала, организовање
конференције за медије, организовање и припрема премијере, евалуација након премијере, даљи
ток представе...
Назив пројекта: Град нас је штитио , Тања Шљивар
Кратак опис пројекта : Град ме је штитио је драмски текст који се дешава на дан blockupy
протеста у Франкфурту на Мајни 2015. године, који су се одржали у знак протеста отварања још
једног франкфуртског небодера – нове зграде Европске централне банке. Делом документарна,
цитатна и метатекстуална драма је комбинација попкултуре, касног капитализма и искустава
југословенских имиграната у Немачкој. Ликови варирају од фикционалих попут конобарице
Жељане која скоком са зграде тог дана извршава самоубиство, преко стварних (Наоми Клеин,
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Марио Драгхи), до фикционално-стварних босанских имиграната и саме ауторке текста, као и
антропоморфизованог града Франкфурта који такође говори. Сви они, једна висока стаклена
фалусоидна грађевина и једно питање - да ли је Франкфурт на Мајни капиталистички рај или
пакао?
Пројекат је планиран да буде реализован уз подршку Гарда Ужица са 850 000 РСД у овој години
као и да се аплицира на конкурс Министарства културе као и уз помоћ других алтернативних
средстава.
Укратко о ауторци: Тања Шљивар је рођена 1988. године у Бањалуци, СФРЈ. Дипломирала је
драматургију на Факултету драмских уметности у Београду, Србија 2011. године, као
студенткиња генерације и завршила је мастер студије на истом факултету. Написала је
целовечерње драме Пошто паштета; Гребање или Како се убила моја бака; Ми смо они на које
су нас родитељи упозоравали; Али град ме је штитио и кратку драму Мртворођена које су
објављене у позоришним часописима, различитим антологијама, и изведене и читане на сценама
у професионалним позориштима у Босни и Херцеговини, Србији, Хрватској, Пољској,
Немачкој, Аустрији и Шпанији. Такође пише и објављује кратке приче, радио драме, сценарија
за кратке филмове, и театролошке текстове. За драмско писање добила је неколико награда,
међу којима су: Слободан Селенић, Борислав Михајловић Михиз, Кочићева књига и Миодраг
Жалица, а драме су јој преведене на енглески, немачки, пољски, мађарски, македонски,
француски, словачки и каталонски. Тренутно похађа мастер студије из примењених позоришних
студија у Гисену, Немачка.
Активности на пројекту: склапање и потписивање уговора са сарадницима ангажованих ван
редова запослених, редитељска експликација, редитељско драматуршки рад на тексту,
прављење глумачке поделе, избор ауторског тима, прављење сценографских и костимографских
скица, стварање драматургије простора, рад са композитором, анализа ликова, кореографске
пробе, почетак рада са глумцима, пробе са глумцима, израда техничке документације за израду
сценографије и костима, набавка реквизите и осталих потребних елемената представе,
мизансценске пробе на сцени, мераће пробе, техничке пробе, израда визуелног идентитета,
припрема програмске књижице, дизајн и штампање пропагандног материјала, организовање
конференције за медије, организовање и припрема премијере, евалуација након премијере, даљи
ток представе...
Почетак рада на пројекту: септембар 2018.године.
Планирана реализација пројекта: kрaj 2018.почетак 2019.године.
Назив пројекта: Представа за децу
Кратак опис: Припрема и реализација представа за децу бар једном годишње укључена у
продукцију позоришта. Деца треба што пре да схвате да поред света у коме живимо, постоје и
неки други светови у којима живе различити јунаци, са различитим врлинама и манама, од којих
можемо да научимо и оно што је добро, али и оно што је лоше.
Позориште је одавно престало да буде само забава, то је данас, бар када су дечија позоришта у
питању, више један вид едукације у више различитих области. Позориште је за децу много бољи
медиј од телевизије јер на својеврстан начин комуницира са децом онако како је то њима блиско
и разумљиво..Циљ представа за децу јесте да се омогући деци да стекну ново искуство,
заинтересовати их за рад позоришта и стварање представа. Одлазак на позоришну представу
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јединствено је искуство за свако дете. Представа нуди деци сусрет са новим светом који ће деца
тек кроз живот откривати. Ове године у плану је реализација још једне бајке за децу.
Активности на пројекту: склапање и потписивање уговора са сарадницима ангажованих ван
редова запослених, редитељска експликација, редитељско драматуршки рад на тексту,
прављење глумачке поделе, избор ауторског тима, прављење сценографских и костимографских
скица, стварање драматургије простора, рад са композитором, анализа ликова, кореографске
пробе, почетак рада са глумцима, пробе са глумцима, израда техничке документације за израду
сценографије и костима, набавка реквизите и осталих потребних елемената представе,
мизансценске пробе на сцени, мераће пробе, техничке пробе, израда визуелног идентитета,
припрема програмске књижице, дизајн и штампање пропагандног материјала, организовање
конференције за медије, организовање и припрема премијере, евалуација након премијере, даљи
ток представе...
Назив пројекта: 23. Југословенски позоришни фестивал
О пројекту: Југословенски позоришни фестивал је основан пре двадесет две године на
иницијативу Министарства културе Републике Србије и Града Ужица, са задатком да се на њему
приказују најбоља позоришна остварења из протекле године из тадашње Југославије (Црна Гора
и Србија).
Уз жељу да овдашња поблика стекне увид у дешавања позоришта у окружењу и подршку
Министарства културе и Града Ужица фестивал шири свој делокруг интересовања на регион
коме је језик, на коме се представе изводе „исти ил сличан“, и коме није потребан превод како
би публика представе могла пратити без титла. Убрзо бива усвојен и поднаслов фестивала тако
да фестивал добија поред проширеног подручија са кога се представе селектују и пун назив
ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ – БЕЗ ПРЕВОДА.
Фестивал је убрзо превазишао почетне задатости и показао да има снаге и знања да крене даље и
за релативно кратко време постаје респектабилан и на подручију некадашњих југословенских
република у којима се говори „сличан“ језик.
ЈПФ – без превода је од почетка покушавао да у угости најбоље представе. Његова концепција
није утемељена на формули „мало туге, мало смеха“, него на идеји да се приказују представе
савремене поетике, које комуницирају са стварношћу у којој живимо и које су театролошки
релевантне.
Предходних година гледали смо представе које су одушевиле публику, око неких су се данима
„ломила копља“, а било је и оних које су гледаоци напуштали. Ипак, о свима њима се
расправљало. Тако су, на неки начин, и промашаји ишли у прилог фестивалу, јер су
изоштравали позоришне сензоре како публике и организатора тако и стручне јавности, а све у
намери да он буде све бољи и бољи.
Организација и реализација самог фестивала већ 21.годину поверена је Народном позоришту
Ужице и оно успешно, захваљујући својим стручним кадровима и техничкој подршци као и
инфраструктури доприноси да се фестивал развија и јача из године у годину.
Сала Народног позоришта Ужице прима око 600 гледалаца (партер, балкон и ложе) но за време
трајања фестивала, сваке фестивалске вечери тај број буде драстично увећан и број публике
креће се око 750.
Селекција фестивала је регионална и укључује представе из Србије, Хрватске, Босне и
Херцеговине и Црне Горе. Но, то не значи да постоји некакав „кључ“ у одабиру представа, већ
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је то могућност да се укрштањем различитих поетика и искустава препозна оно што је најбоље
за сам фестивал у сиенергијском деловању.
Селектора фестивала именује УО позоришта. Селектор има задатак да изабере седам најбољих
представа из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и из Црне Горе, насталих између два
фестивала. Седам најбољих представа значи да ништа осим квалитета – ни жанр, ни порекло
аутора, ни то да ли је аутор класик или савременик не ограничава селекторов избор.
Фестивал се труди да се критички односи према стварности и да селектоване представе
полемишу са проблемима који нас тиште. Представе које конкуришу за фестивал морају
настајати од живе енергије из чега произилази нова и свежа естетика и ангажованост. Другим
речима, трудимо се да криза (материјална, морална, духовна) у којој се налазимо не буде брана
за даљи развој театарске уметности, већ подстицај и залагање за неку бољу стварност. Изабране
представе имају и задатак да гледаоцима пруже бар наговештај племенитости и оптимизма.
На фестивалу се додељује укупно девет награда, које носе назив по хришћанском светцу
АРДАЛИОНУ, и додељују се за:
- Награда за најбољу представу
- Награда за најбољу режију
- Награда за најбољу женску улогу
- Награда за најбољу мушку улогу
- Награда за најбољу сценографију
- Награда за најбољу костимографију
- Награда за епизоду
- Награда за најбољег младог глумца
- Специјална награда која се додељује за неке од елемената представе који нису
обухваћени предходним наградама
Награде додељује стручни жири који броји 5 чланова и који ради у пуном саставу. Седницом
Стручног жирија преседава председник жирија а именује га уметнички директор фестивала, као
и остале чланове жирија. Чланови жирија бирају се из редова признатих позоришних уметника,
критичара или театролога а који својим деловањем не могу бити доведени у сукоб интереса.
Публика фестивала након сваке представе гласа и на основу тих гласова бира најбољу представу
по оцени публике.
Након сваке завршене представе у холу НПУ организују се разговори о представи. Сами
разговори конципирани су тако да за „ округлим столом“ поред аутора представе и протагониста
обавезно седе селектор фестивала, критичар фестивала и новинар- водитељ где свако из свог
угла покреће битна питања која су везана за саму представу. Примера ради, селектор је у
обавези да образложи зашто је та представа позвана на фестивал и тиме уведе у даље разговоре
о представи све присутне на „округлом столу“. Те разговоре свако вече прати више од 200
гледалаца, како „обична публика“ тако и позоришни посленици из земље и иностранства.
Током фестивала сваки дан излази и фестивалски билтен, који прати и најављује све активности
везане за фестивалске програме.
Публика која посећује фестивал, а чине је грађани Ужица, њихови гости и гости из других
делова Србије и региона, воле позориште и добре представе. Зато је сваке године фестивалска
сала увек пуна и ова чињеница одређује и посебну атмосферу фестивала. Велики број младих на
представама као и округли столови који су такође веома добро посећени чине готово
јединствени пример фестивалског догађања не само у Србији него и у регији. Све ово одређује и
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начин селекције која је усмерена првенствено према квалитету представа а не према
специфичним естетским концептима и поделама модерно-класично. У Ужицу је у протеклих
двадесет и једне године било и радикално модерних и традиционалних представа које су
оставиле неког трага на публику а да су при том биле театролошки релевантне...
Поред главног фестивалског програма у том периоду организују се разни пратећи програми
састављени од научних скупова, промоција књига, радионица везаних за позоришно
стваралаштво као и низ осталих активности које доприносе јачању и даљем развоју фестивала.
Снага ужичког фестивала је и у ресурсима са којима раполаже (инфраструктурни и људски), али
и у верности публике, која овај фестивал већ више од две деценије, верно прати и подржава.
Покровитељ и оснивач фестивала су Министарство културе Владе Републике Србије и Град
Ужице у сарадњи са Народним позориштем Ужице
Опис активности
Активности су подељене у неколико фаза. Најзначајније су припремне (селекција, потписивање
уговора, медијска промоција, припрема каталога, плаката, флајера, рекламних спотова... остали
организациони послови) послови саме реализације фестивала (извођење представа, пратећих
програма, свакодневно припремање и објављивање билтена, организовање „округлих столова“,
разних трибина и радионица...
И завршна фаза реализације пројекта ( организовање завршне конференције за медије и
проглашење победника, додела награда и евалуација пројекта.
Очекивани резултати у ужем смислу: изведено седам представа у такмичарској конкуренцији,
реализовани пратећи програми и радионице, организовани „округли столови“ након представа,
припремљени и објављени фестивалски билтени и каталози, реализоване медијске промоције...
број гледалаца на свакој представи 750, на „округлим столовима“ свако вече 200... активно
учешће великог броја професионалаца из стручне позоришне јавности...
Очекивани резултати у ширем смислу:
- размена позоришног искуства
- едукација публике
- допринос међународне сарадње
- број продатих улазница
- успостављена сарадња
- отвореност граница
- уметнички подстицај
- развијање дијапазона уметничког стваралаштва
- грађење и редефинисање идентитета
- развојни интерес заједнице
- културна дипломатија
- макрорегионална идентификација
- развој интегративне јавне политике
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2.2.План програмских активности и пројеката који се реализују из сопствених прихода и других
извора
Поред пројеката који се финансирају из буџета Града у потпуности или делимично, планирано
је да у наредној години буду реализовани и следећи пројекти из сопствених прихода и других
извора
Назив пројекта: Ревија представа за децу
Опис пројекта: Ревија представа за децу организује се већ трећу година за редом. Иако је
традиција позоришта за децу релативно млада значај представа за децу је вишеструк. Потреба за
оваквим видом манифестације појавила се из потребе најмлађих суграђана да учествују у
културно – уметничком животу града, а наша жеља била је да употпунимо градске саджаје
посвећене деци. Сам пројекат базиран је на приказивању представа за децу од понедељка до
петка на Великој сцени НПУ. Током сваког ревијалног дана изводи се по 2 представе. Учешће у
овом програму узимају, поред нашег и друга позоришта из Србије која имају адекватну
представу за ову манифестацију.
Активности су подељене у неколико фаза. Најзначајније су припремне (селекција, потписивање
уговора, медијска промоција, припрема каталога, плаката, флајера, реклама, организациони
послови). Послови саме реализације ревије подразумевају техничку припрему, намештање и
извођење представа.
Назив пројекта: Гостовања других уметника и представа на сцени НПУ
Опис пројекта: У жељи да поред сопствене продукције, грађанима прикажемо и продукције
наших колега, других уметника и из других средина позориште ће организовати гостовања
других представа током године.
Назив пројекта: Нушић наш савременик (обележавање 80 година од смрти нашег највећег
комедиографа) Овим пројектом планирано је да се сви подсетимо на значај Бранислава Нушића
и на чињеницу колико је значио за наше друштво и Србију пре Првог и између два светска рата.
Он није био само писац већ и дипломата, новинар, управник позоришта, поштован човек који је
много значио за развој српског друштва. Пројекат је планиран да буде реализован низом
различитих манифестација (изложбе, разговори представе...)
Реализација: март/април 2018.године
Назив пројекта: ЉУБАВ ДО ГРОБА – Миодраг Илић
Планирана представа биће реализована на Малој сцени током априла 2018.године.
Активности на пројекту: склапање и потписивање уговора са сарадницима ангажованих ван
редова запослених, редитељска експликација, редитељско драматуршки рад на тексту,
прављење глумачке поделе, избор ауторског тима, прављење сценографских и костимографских
скица, стварање драматургије простора, рад са композитором, анализа ликова, кореографске
пробе, почетак рада са глумцима, пробе са глумцима, израда техничке документације за израду
сценографије и костима, набавка реквизите и осталих потребних елемената представе,
мизансценске пробе на сцени, мераће пробе, техничке пробе, израда визуелног идентитета,
припрема програмске књижице, дизајн и штампање пропагандног материјала, организовање
конференције за медије, организовање и припрема премијере, евалуација након премијере, даљи
ток представе...
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2.3.План програмских активности и пројеката који се реализују ван матичног подручја.
У наредном периоду планирана су гостовања наших представа која за циљ имају промоцију и
афирмацију како позоришта тако и града. Планирана су гостовања и наступи на фестивалима,
ревијама и другим манифестацијама током целе године.
Размена представа са позориштима у Краљеву, Крушевцу, Крагујевцу, Лазаревцу,
Шапцу, Нишу ...

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКАТА
У 2018. ГОДИНИ
Р.
бр.

Назив програмске
активности/пројекта

1.
2.

Како одржавати
фикус
Коштана

3.

Представа за децу

4.
5.

Град нас је штитио
23. Југословенски
позоришни фестивал

Буџет
Града
1.200.000

Извори финансирања
Сопствени
Остали
Свега
приходи
извори
50.000
1.250.000

1.800.000

50.000

1.850.000

400.000

400.000

850.000

850.000

4.000.000

2.300.000

6.300.000

3.План људских ресурса
3.1. Политика људских ресурса у позоришту које је у служби културе и музичко сценске
уметности подразумева висок ниво свести о значају културног наслеђа за будуће генерације и
због тога се императив високог нива уметничког стваралаштва једино може реализовати са
компететним, стручним ауторима, уметницима и сарадницима који раде на реализацији
позоришних представа. Позориште је до сада водећи рачуна о наведеним принципима и
критеријумима остваривало запажене резултате.
3.2. Планирање потреба за људским ресурсима садржи:
а) број и квалификациону структуру запослених, стручна звања, на неодређено време:
- директор, VII степен стручне спреме, један извршилац;
I.

Радна јединица Уметнички сектор
-

уметнички директор, VII-2 степен стручне спреме, један извршилац,
драмски глумац, IV, VI, VII степен стручне спреме, тринаест извршилаца,
костимограф, VII степен стручне спреме, један извршилац,
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II.

инспицијент драме, VI степен стручности, један извршилац,
суфлер, ССС, један извршилац.
Радна јединица Технички сектор

III.
-

Директор технике и инвестиционо техничког одржавања, VII-1 степен стручне
спреме један извршилац,
мајстор позорнице, ССС, један извршилац,
декортер, основна школа и КВ, три извршиоца,
реквизитер, ССС, један извршилац,
електричар-мајстор светла, ССС, један извршилац,
самостални техничар сценске расвете, ССС, један извршилац,
столар, основна школа или КВ, један извршилац,
кројач – гардеробер, ССС, један извршилац,
фризер-власуљар, маскер, ССС, један извршилац,
музички продуцент – дизајнер тона, VII степен стручне спреме, један извршилац,
Сектор општих и заједничких послова
Оперативни директор, VII степен стручне спреме један извршилац,
Финансијски директор, VI степен стручне спреме један извршилац,
благајник – материјални књиговођа, ССС, један извршилац,
главни организатор, ССС, један извршилац,
организатор-билетар, ССС, један извршилац,
административни референт-библиотекар, ССС, један извршилац,
домар-референт за ПП заштите на раду, ССС, један извршилац,
економ-набављач, ССС, један извршилац,
мајстор на одржавању котла, ССС, један извршилац,
портир, ОШ или ССС, један извршилац,
спремачица сцене, ОШ, три извршиоца.

Запослени на одређено време због повећаног обима посла:
-

глумац, VII степен стручне спреме, два извршиоца,
кројач – гардеробер, ССС, један извршилац.
б) Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему града Ужица, за 2017.годину („Сл.лист града Ужица“ бр.27/17)
позоришту су одобрена 44 радна места на неодређено време и на тај начин извршено умањење
од претходно одобрених 46 радних места на неодређено време. До смањења је дошло због
природног одлива, а смањењем броја запослених остали смо без два глумца који су нам
неопходни за реализацију репертоара и свакако представљају недостатак броја глумаца према
нормативу потребних извршилаца.
У позоришту је тренутно запослено 43 извршиоца на неодређено време и три извршиоца
на одређено време. Како је пензионисан један запослени на пословима декоратера неопходно је
да се изврши попуна тог радног места.
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в) У позоришту је неопходно у 2018 години обезбедити довољан број извршилаца како
би се реализовао програм рада у складу са нормативима и критеријумима : два глумца, седми
степен стручности, сценографа, седми степен стручне спреме, декоратера, средња стручна
спрема, кројача-гардеробера, средња стручна спрема.
3.3. План развоја људских ресурса
Људски ресурси у позоришту нису занемарљиви али су због смањења броја запослених сведени
на минимум. Осим мотивације за рад у циљу постизања резултата неопходна је континуирана
едукација запослених као значајни елемент за развој људских ресурса. Неопходно је да у складу
са саременим тенденцијама у театру и друштву запослених похађају радионице и семинаре како
би стекли одговарајуће компетенције за рад.
4.План материјалних ресурса
4.1. План инвестиција (капитални пројекти)
Назив инвестиције:
Главни пројекат обнове и реконструкције фасаде
Јануар 2011. године
- Основни подаци о инвестицији
Када је 1967. године изграђен градски Трг партизана, театар је добио нову зграду која је данас
урбани идентитет града. Народно позориште у Ужицу, данас је једино професионално
позориште на територији југозападне Србије, чиме је и његов значај постао још већи.
А Морфолошке карактеристике габарита приземља објекта за сценске догађаје Неправилна
асиметрична форма, слободностојећег објекта, карактеристична је с обзиром на период настанка
објекта и архитектонски језик. Објекат је монументалан.
Б Морфологија надземног склопа објекта за сценске догађаје. Габарит објекта је неправилан и у
хоризонталном и у вертикалном смислу, а подужно развијена композиција на неколико места
мења правац пружања.
1. Диспозиција позорнице периферна је у односу на цео објекат, а бински торањ се издваја
својом висином.
2. Однос улазне партије и отвореног простора је адекватан обзиром је објекат главном фасадом
оријентисан на широки отворени простор, Трг партизана.
3. Архитектонски језик припада периоду модерне из друге половине XX века са израженом
артикулацијом маса. Кубуси и фасаде су решени у модерном духу, са мноштвом преклопљених
елемената и колонадом која пешачку стазу повезује са објектом тако да јасна граница не
постоји. Волумен објекта наглашен је и коришћењем светлих боја повезаних стакленим
површинама, чиме објекат изгледа визуелно још доминантније у урбаном окружењу.
-Планирана динамика реализације
2013. - 2020.године предвиђена реализација пројекта
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Прва фаза 1.385.163 РСД година 2013.
Друга фаза 1.631.202 РСД година 2014.
Трећа фаза 1.150.865,88 РСД година 2015.
Четврта фаза 1.000.000,00 РСД година 2017.
Пета фаза 1.000.000,00 РСД година 2018.
До сада утрошена средства 6.167.230,88 РСД
Потребно за реализацију предвиђеног плана до 2020. године 15.673.902,12 РСД
Укупна финансијска средства за реализацију инвестиције, укључујући издатке израде
пројектно-техничке документације, ангажовање стручног надзора су 21.841.133 РСД.
-Начин обезбеђења средстава
Буџет града Ужица
-Друштвено-економска оправданост реализације инвестиције
Позориште је одувек заузимало важну, а често и централну позицију друштва кроз историју. Та
позиција се огледа и у доминантном положају самог позоришта у оквиру градског простора.
Позоришна кућа, je примарни елементи урбане структуре града. Овакви урбани споменици и
њихови простори нуде сваком члану друштва слику заједништва ,припадности и идентитета.
Позориште је увек театрализација живота, а позоришна кућа као просторна манифестација увек
представа простора који нас окружује.
У 20 веку, времену које можемо идентификовати као епоху модерног позоришта,
зграда Народног позоришта у Ужицу спада у најужи круг наших савремених архитектонских
објеката изузетне вредности.
Сама функција позоришта веома је стара и када би се пратила њена генеза, закључило би се да,
извођење представа јесте кључни, али никако и једини функционално-технички процес
позоришта као грађевине“. Социолошки значај који је ова институција ималa на развој друштва,
данас само још више треба да буде наглашен и да позива на активности које доприносе урбаној
енергији града. Функцију објекта није могуће посматрати независно од његове форме,
непосредног окружења и ширег контекста у односу на град. Архитектонска форма позоришне
зграде сложен је низ знакова и језичких облика којима се архитектура служи и чији сваки
елемент, мера положај, намена,провокација, склоп, конструкција, декор, однос боја и материјала
имају вредности, увек поново преиспитиване поруке. У том контексту зграда Народног
позоришта је неодвојиви и најсадржајнији елемент читаве целине Градског трга.
Осим утилитарне функције коју позоришна зргада носи, овај објекат је и својеврсни симболички
репер града. Посматрајући завршни израз овог архитектонског дела, увидећемо вишеслојност
порука, знакова, идеологије и симболике аутора, али и низ конвентивних технолошких,
конструктивних и функционалних карактеристика које су одредиле волумен објекта.
Архитектонски волумен зграде Народног позоришта је срећом, остао у складу са„оригиналним“
функцијама и није кроз време постао израз личних, аспирација. “Позориште“се непрестано
доказује својим професионалним и организационим успесима, да би тако и остало.
Техничко –технолошка функција куће заузима врх хијерахиске лествице архитектонских и
урбанистичких функција. Стога би морао да се усвоји језик синергије игре и сталног развоја
техничко-технолошких функција позоришта, а не да дође до њиховог нарушавања.
Просторни односи које овај објекат успоставља са својом околином могли би се разумети
управо као потенцијал позоришне куће да комуницира са својим окружењем и понуди и самом
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окружењу и свом програму могућност за размену садржаја. Међутим јавља се бојазан да у
међувремену не дође до просторно техничких ограничења споља који би могли озбиљно
нарушити техничко технолошку функцију унутра.
Дефинисање потребе за постојањем јасног идентитета позоришног амбијента у циљу спонтаног
одвијања функције позоришта треба да се одвија на неколико планова, а пре свега на плану
амбијентализације ентеријера, али и на амбијентализацији простора који позоришну кућу
окружује (фасаде, партера, крова).
Театар данас указује на потребу просторне експанзије –изласка из архитектонског објекта у
простор функционално предодређен за извођење сценских догађаја.
Град Ужице на велику срећу има већ високо дефинисан такав простор још 1961. године, а то је
просторна целина Трга са околним зградама. У најрелевантнијем архитектонском часопису тог
времена Архитектура данас,а преко кога су архитекти улазили у светски лексикон
архитектуре,што се десило и проф.Станку Мандићу, за пројекат Трга као целине, за
најуспешнији део тог пројекта проглашена је архитектура објекта Народног позоришта. Овај
контекст јасно показује да зграда Народног позоришта у Ужицу представља изузетну вредност
за град, али исто тако за државу, па је заиста неопходно да та вредност буде констатована и да
се овој кући поклони пажња коју заслужује.
Закључак је да техничко технолошке функције утичу на дефинисање простора за извођење
сценских догађаја, а самим тим и на репертоарску политику и избор дела која се у том простору
могу извести. Добро би било када би постојао и обрнут процес односно када би јасно
дефинисана репертоарска плотика што је увек случај у Народном позоришту, утицала на
планирање и обликовање техничко-технолошких карактеристика простора. У позоришту је
постављен универзални стандард ,списак препорука о евалуацији, одржавању и обнављању
опреме и простора. Такав стандард би свакако требало да буде узет у обзир у некој будућој
рееваулацији финансирања позоришта. Постојање таквог стандарда је предуслов за побољшање
техничко технолошких карактеристика објекта Народног позоришта.
Техничко-технолошке карактеристике простора су један од оквира сценског дела, и нужно
утичу на формулисање комплетног сценског дизајна, па чак и на комплетну поставку сценског
дела. Већ при самом избору драмског дела које ће бити обрађено и постављено на сцену,
ауторски тим покушава да усклади захтеве тог дела са простором у коме ће се то дело играти.
Због тога, саме карактеристике сцене утичу донекле да репертоарске политике. Габарити
простора одређују величину продукције и могућ број извођача на сцени, а опремљеност
технологијом може да делује као ограничавајући фактор, поготово при избору савремених
текстова. Требало би да постоји и обрнут процес, да и сама репертоарска политика утиче на
технолошке карактеристике простора, пре свега у домену планирања опремљености уређајима
за дизајн светла и звука, а такође и у дефинисању просторних услова при евентуалном
реновирању. Важно је да се техничко-технолошке карактеристике посматрају, не само као
фактор ограничења, већ и као спектар алата који отварају шире могућности креативног
изражавања. Техничко-технолошки услови за рад у сценском простору пре свега зависе од
карактеристика простора, техничко-технолошке опремљености простора.
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Велика сцена је најкомплекснији простор зграде позоришта. Зграда Народног позоришта
Ужица спада у најужи круг наших савремених архитектонских објеката изузетне вредности. Реч
је о објекту касне модерне архитектуре. Зграда је пројектована са најбољим функционалним
принципима, сведеним и чистим ликовним језиком, а у њој су постигнути амбијенти високе
вредности. Урбана позиција позоришта представља потпуно посебну појаву у нашој средини.
Однос објекта и окружења је овде достигао највишу вредност.
Најзад, сама институција која у згради делује, историја, будућност и данашњи потенцијал
позоришта и посебна чињеница да је ова институција покретач и организатор културе већ
шездесетпет година.
Од када је направљена нису вршене озбиљније санације ни на њој а ни на помоћним
просторијама, а које су неопходне за извођење представа и њихово настајање. Под сцене је у
јако лошем стању. Неопходна је реконструкција целокупне електро мреже сцене.
-Мере које треба предузети за реализацију инвестиције
Континуирано улагање по Главном пројекту обнове и санације фасаде из 2011. године
Сaнирaње фaсaдних површинa у току 2013. год делимично је зaустaвило девaстирaње објектa у
целини aли је неопходно рaдити нa дaљој сaнaцији. Средства за инвестиционо одржавање
објекта за 2016. годину нису одобрена, тиме је прекинут започети инвестиционо грађевински
план радова из Главног пројекта санације фасаде од 2011. године. Средства која се одвајају по
години су недовољна за поједине фазе тако да је немогуће сустићи планирани ток радова.
Позориште је покушало и са другим изворима финансирања аплицирањем на конкурсе
Министарства правде, Министарства енергетике, Министарства културе и информисања
(Градови у фокусу), али тражена средства нису добијена.
Први по важности су радови из Главног пројекта обнове и санације фасаде.
Следећа по важности је техничко-технолошка опремљеност простора, под којом подразумевамо:
• енергетске услове,
• под велике сцене
• опремљеност сценском механиком,
• ожичење,
• опремљеност уређајима за дизајн светла,
• опремљеност уређајима за дизајн звука и
• евентуално опрема за припрему видео матерјала и снимање представа.
4.2. План одржавања основних средстава
-Одржавање објекта
Без обзира на сву специфичност архитектонских објеката за сценске догађаје, као и за већину
других објеката и за ове објекте могу се користити три основе стратегије одржавања:
а) Основно одржавање поправкама након регистровања оштећења.
б) Поправкама након одређеног времена коришћења објекта.
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ц) Интервенције према стању важнијих компоненти након непредвиђених околности или услед
прекорачења граница одступања констатованих редовним прегледом.
Која ће стратегија одржавања код ових објеката бити изабрана зависи од величине објекта,
његовог значаја, последица које оштећења на објекту могу изазвати и обима средстава која су
предвиђена или исплатива за његово одржавање.
Основно одржавање - корективно одржавање: Овај вид одржавања се може применити за скоро
све делове објекта, конструкцију, сценску технику и др. Овим одржавањем, до самог краја се
користи резерва употребљивости појединих делова.
Поправка након одређеног времена коришћења објекта: У циљу избегавања прекида коришћења
објекта, што је у случају ових објеката недопустиво, као и код кварова који се често јављују у
одређеним временским периодима, примењује се превентивно одржавање које се заснива у
замени одређених делова након утврђеног временског интервала. Тиме се перформансе објекта
стално држе на задовољавајућем нивоу и спречавају се већи застоји.
Одржавање према стању: Одржавање према стању ослања се на праћење делова техничких
компоненти у циљу дефинисања њиховог стања, односно успостављања одговарајуће дијагнозе.
Она треба да послужи као подлога за одлуке о обиму радова на одржавању. Период
интервенција на објекту није унапред дефинисан, него се унапред дефинише учесталост
прегледа објекта. Након сваког прегледа објекта упоређује се његово стање са оним из
претходног прегледа. Оваква стратегија се заснива на предвиђању развоја оштећења између два
прегледа у циљу дефинисања брзине развоја оштећења, времена и обима интервенције.
Одржавање - економски аспект:
Архитектонски објекти за сценске догађаје су најчешће скупи, њихову је коначну цену врло
тешко утврдити, у првом реду због непознавања улагања у њихово одржавање. Од тога колико
ће бити уложено у одржавање и на који начин ће се користити средства намењена за одржавање
зависиће и век трајања објекта. Коначна цена објекта се састоји из: претходних трошкова,
трошкова грађења, одржавања и уклањања објекта. Предвиђање коначне цене објекта има
кључно место у управљању објектима, које има за циљ да са минималним улагањима у праћење
понашања, процену стања и одржавање обезбедимо несметано функционисање објекта у
одређеном временском периоду.
- План инвестиционог одржавања
Техничко -технолошка опремљеност простора
Јасно је да техничко-технолошки услови пре свега зависе од финансијских предуслова, али
зависе и од пажљивог планирања, располагања финансијама. Редовно, систематско одржавање
уређаја и систематска евалуација потреба у набавци уређаја се појављује као императив за
постојање добрих техничко-технолошких услова у позоришној институцији.
Енергетски услови
Пажљиво и правилно дефинисање енергетских потреба мора да се изврши у фази изградње или
реновирања простора за извођење сценских догађаја и представља један од кључних предуслова
за каснији квалитетан и безбедан рад, поготово зато што заједно са просторним условима и
ожичењем, спада у карактеристике које се касније тешко мењају, па све евентуалне грешке
остају да годинама, чак деценијама отежавају рад и чине га мање безбедним.
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Сценски догађаји, по правилу, троше много енергије, пре свега на расвету, хлађење и
вентилацију, а затим и на звук и механику. Уз то, енергетска решења су уско везана са
безбедносним условима у згради. Додатно опремање технологијом може да значи све већу
енергетску потрошњу, али и не мора. Постоје модерни системи за расвету који троше много
мање енергије сами по себи, емитују мање топлоте (па се мање троши на вентилацију) и
јефтинији су за одржавање. НПУ је започело тај процес уз помоћ донације Амбасаде
Јапана(2011). Тренутно НПУ има велике губитке и топлотне и електричне енергије.
-Опремљеност сценском механиком
Под сценском механиком подразумевамо све покретне елементе на сцени и око ње: повлаке
(цугове), пропадалишта, завесе. Опремљеност сценском механиком је директно везана за рад са
свим елементима сценског дизајна, пре свега зато што сценска механика служи као подлога за
деловање сценског дизајна.
Позиције расветних тела зависе од могућности качења на цугове, могућности рада са
сценографијом ће бити везане за евентуалну могућност ротирања бине или пропадања и сл.
-Ожичење
Питање ожичења је везано за питања планирања система за дизајн светла и звука система за
праћење представе у свом просторима зграде, али и за енергетске услове. Ипак, проблем
ожичења позоришне зграде посматрамо одвојено, због чињенице да је тај систем добрим делом
уграђен у зидове зграде и самим тим тешко променљив.
Лако ћемо променити неке процесоре за звук или неколико расветних тела, лако ћемо докупити
микрофоне, али ако систем ожичења није добро испланиран онда људима запосленим у
позоришту следује доста година довијања и развлачења каблова кроз ходнике све до следећег
реновирања. Систем ожичења подразумева све жичне везе у згради: енергетске водове, аудиовидео линије, систем интерне телевизије и видео надзора, контроле звука и светла из режије ка
сали и сцени и везе између режија (МИДИ протокол), везе између инспицијентског пулта и свих
делова позоришне зграде, везе из режија звука и светла ка просторима позоришта ван сале
(фоајеима и ходницима) где могу да се одржавају одвојени програми или делови представе.
При том треба напоменути да су жичне инсталације једна од критичних тачака безбедности
зграде.
- Опремљеност уређајима за дизајн звука и светла
-Уређаји за дизајн светла
Постоји значајан проблем у одржавању уређаја који је повезан са начином и динамиком
финансирања институција. Такође, не постоји континуиран систем евалуације уређаја и
планирања обнављања и одржавања уређаја.
-Уређаји за дизајн звука
Уређаји за дизајн звука су нешто мање захтевни за одржавање, па је ситуација са
искоришћеношћу уређаја нешто боља у поређењу са уређајима за дизајн светла. Ипак, као и
када је расвета у питању, увиђа сe проблем недостатак континуираног обнављања. Аудио
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технологија напредује великим корацима сваки дан, па самим тим напредују и креативни
захтеви који се постављају у домену дизајна звука.
-Опремљеност уређајима за припрему видео материјала и снимање представа
У данашње време видеопројекција је постала саставни део сценског дизајна, чак и наративног
тока у позоришној представи, па је јасно да је опремање видео режија следећи корак у опремању
позоришта. Увек постоји могућност да се изнајме опрема и људи, па да се припрема видео
материјала и снимање представа плати од ситуације до ситуације, али треба прорачунати да ли
је то на дуже стазе економичније решење него опремање сопствене видео режије.Позориште
годинама изнајмљује одређени потребни део опреме и тако на изнајмљивање потроши
многовише новца него на куповину уређаја.
4.3. План коришћења добара, услуга и текуће одржавање
План коришћења добара и услуга приказан је вредносно у плану расхода.
Израда се углавном базирала на утрошку из предходних година, а за радионице по доступним
стандардима из ове делатности, сходно стању, величини и периоду коришћења добра или
услуге.
-Енергетске услуге
Потрошња мазута у задњој декади смањена је са 140t по грејној сезони на данашњих 40t
што је на граници нормалног функционисања институције.
Због врло неповољне еколошке ситуације у Ужицу, градски инспектор за заштиту животне
средине издао је фебруара месеца 2017. године решење којим се налаже Народном позоришту да
у својој котларници предузме мере како би се концентрације загађујућих материја свеле на
прописане граничне вредности. Емисије штетних продуката сагоревања (угљен-моноксид,
азотни оксиди, сумпор-диоксид, чађ) знатно су веће од дозвољених према важећим прописима.
Мерење из децембра 2016. године показало је концентрацију угљен-моноксида у продуктима
сагоревања од преко 800 мг/Нм3 , док гранична вредност емисије износи 170 мг/Нм3.
Концентрација сумпорних оксида у продуктима сагоревања износи преко 2900 мг/Нм3, док
гранична вредност емисије износи 1700 мг/Нм3. Без спровођења наложених мера за свођење
концентрације загађујућих материја на прописане граничне вредности Народно позориште не
сме да пусти у погон своју котларницу. Следи да је хитно потребно извршити конверзију горива
у систему грејања Позоришта, јер је то практично једина мера којом се могу ефикасно снизити
емисије загађујућих материја. Међутим, пре промене горива, потребно је спровести и
предложене мере енергетске ефикасности, ради смањења потребне количине топлоте, што
конверзију горива значајно олакшава. Као што је већ наведено, потребна је и реконструкција
(осавремењивање) и прилагођавање постојећих грејних инсталација.
-

Услуге по уговору
Планирају се компјутерске услуге са Инфосисом и услуге информисања
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- Превоз
Средства се користе за превоз ансамбла и декора на гостовањима, транспорт добара и транспорт
декора из магацина декора, слузбена путовања у земљи и иностранству. У зависности од
количине декора користи се камион или приколица.
-Осигурање
Планирају се средства за осигурање објекта, опреме и запослених преко Дунав осигурања,а
планирају си и средства за безбедност на раду-уговор са Ремонтним центром
-Кројачница
Током овог периодa неколико путa попрaвљaни су мaшинa зa шивење, мaшинa зa прaње рубљa и
пеглa, климa уређaј. Плaнирa се нaбaвкa нове пегле, реоргaнизaцијa просторa коришћењем
нових полицa рaди лaкше прегледности мaтеријaлa, сређивaње фундусa. Набавка потрошног
материјала за играјуће преставе.
-Шминкерницa
Простор мaлих кaпaцитетa долaзи често до превеликог зaгревaњa што штети мaтеријaлу зa
шминкaње и квaлитету борaвкa глумaцa и шминкерке током припремa. Планирана је набавка
столице и потрошног материјала за играјуће представе. Потребна промена столарије.
-Гaрдеробе
Постоји потребa зa додaтним простором зa одлaгaње ствaри у женској гaрдероби. Мушке
гaрдеробе су у изворном стaњу(1961), требaло би зaменити нaмештaј и столарију нaрaвно у
склaду сa могућностимa.
-Сaлон
Постоји пројекaт реновирaњa просторa у две смештaјне јединице. Неопходно да би се смањили
трошкови смештаја сарадника током рада на представама.
-Реквизитa
Простор који се користи зa одлaгaње реквизите, припрему глумaцa зa излaзaк нa сцену a
повремено и кaо рaдионицa. Осим повременог чишћењa, рaспремaњa није било већих променa.
Неопходнa је aнaлизa којa подaрзумевa неопходне мере зaштите нa рaду, склaдиштењa игрaјуће,
неигрaјуће реквизите, могућност вентилaције, грејaњa просторa. Набавка потрошне реквизите
играјућих представа.
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-Депо
Простор зa одлaгaње декорa игрaјућих, неигрaјућих предсaтвa, рaдионицa. Ове године део
декора пребачен је у магацин који је обезбедио град, тако да смо делимично ослободили депо.
Потребна обнова бетонског пода.
-Сaлa
У току је реконструкција седишта галерије. Неопходно обезбеђивaње зидних, подних облогa,
реконструкцијa седиштa, предвиђено Идејним пројектом реконструкције НПУ из 2011 године.

-Кaбине тонскa и светлоснa
Неопходнa реконструкцијa, обезбеђивaње хлaђењa просторa.
-Хол НПУ
У предходном шестомесечном периоду урађен је преглед од стране грађевинског вештака
атријума НПУ констатовано је да је неопходна замена дотрајале браварије у складу са Главним
пројектом обнове и санације фасаде из 2011. године.
-Кров
У јуну 2016. године десила се крађа бакарног кровног покривача НПУ. Штета је процењена на
450.000РСД. НПУ није било у могућности да надокнади штету, новац од донације обезбеђен је
да покрије радове и материјал од бојеног поцинкованог лима у вредности 172.500РСД. Текуће
одржавање сваке године подразумева одвајање средстава за делимичну поправку крова:
Крпљење рупа на увалама и олуцима полиазбитолом и мрежицом са претходним мазањем
бакарног покривача битулитом (флеке до 0,25м2)
ком 10 по 1.100,00 РСД што износи 11.000,00 РСД
Причвршћивање бакарних опшивки зидова на куполи.
м1
60 по 250,00 РСД што износи
15.000,00 РСД
Набавка и постављања камених буњица на лепак на јужној фасади са коришћењем мердевина са
наставцима.
ком 15 по 650,00 РСД што износи
9.750,00 РСД
-Мaлa сценa и прaтеће просторије
Неопходнa је реоргaнизaцијa грејaњa. Хол мaле сцене веомa тешко се зaгревa предложенa мерa
је прелaзaк нa рaдијaторско и подно грејaње. Постоји проблем пробоја подземних вода током
обилних падавина.
Планирана су средства за текуће поправке и одржавање.
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5.План набавки
5.1. План јавних набавки сачињава се у складу са Законом о јавним набавкама. То је план
набавки добара и услуге чија је процењена вредност без ПДВ-а изнад законом утврђеног
лимита.
5.2. План набавки на које се закон не примењује (вредност испод прописаног лимита).
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Редни
број

Предмет
набавке

Спецификација

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

УКУПНО

Процењена вредност
Укупно
са ПДВ-ом

без ПДВ-а

7.800.000

6.548.999

Врста
поступка

Оквирно
Оквирно
време
време
покретања реализације
уговора
поступка

Конто
(планска
година)

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансир
ања
(планска
година)

421200

2.540.000

01

421211

1.460.000

01

511394

900.000

01

ДОБРА

1

Набавка мазутa

2

Набавка електричне
енергије

3

Набавка столарије

40 тона

2.540.000

2.166.000

1.460.000

1.216.666

900.000

750.000

јавна
набавка
мај
мале
вредности
јавна
набавка
новембар
мале
вредности
јавна
набавка
мај
мале
вредности

децембар

децембар
2019.

октобар
2019

УСЛУГЕ
Услуге превоза
ансамбла

1.300.000

1.083.333

јавна
набавка
март
мале
вредности

децембар

422199

1.300.000

01
02

1.333.000

јавна
набавка
септембар децембар
мале
вредности

423911

1.600.000

01
02

1.
Услуге хотелског
смештаја
2

1.600.000
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Набавке у 2018.години на које се Закон не примењује
Оквирно
Процењена вредност

Предмет
набавке

Основ
из
Закона
за
изузеће

време
Оквирно
реализациј
време
Конто
е
покретања
уговора (планска година)
поступка

Износ на
конту
(планска
година)

Извор
финансирања
(планска
година)

Укупна
са ПДВ-ом

без ПДВ-а

3.395.000

2.937.961

1

Административни
и канцеларијски
материјал

200.000

166.667

члан 39.
став 2

јануар

децембар

426611

200.000

01
02

2

остале компјутерске услуге

160.000

133.333

члан 39.
став 2

јануар

децембар

423291

160.000

02

3

Материјал за одржавање хигијене
Материјал за културу

550.000

458.333

јануар

децембар

426800

550.000

500.000

416.667

јануар

децембар

426621

500.000

100.000

83.333

јануар

децембар

426311

100.000

јануар

децембар

426900

100.000

јануар

децембар

425200

150.000

јануар

децембар

425116

300.000

01
02
01
02

јул

август

421500

400.000

01

Редни
број

УКУПНО

члан 39.
став 2

ДОБРА

4
5

Стручна литература
Материјал за посебне намене

члан 39.
став 2
члан 39.
став 2
члан 39.
став 3
члан 39.
став 2

01
02
01
02
01
02
01
02

100.000

83.333

1.

Одржавање
опреме

150.000

125.000

2.

Одржавање централног грејања

300.000

250.000

3.

Осигурање имовине и лица

400.000

400.000

4.

угоститељске услуге

455.000

421.296

члан 39.
став 2
члан 39.
став 2
члан 39.
став 2
члан 39.
став 2

јануар

децембар

423621

455.000

83.333

члан 39.
став 3

јануар

децембар

425115

100.000

02
01
02

јануар

децембар

425113

50.000

01
02

6

УСЛУГЕ

5.

Водоинсталатерски радови

100.000

6.

Молерски радови

50.000

41.666

члан 39.
став 2

7.

Столарски радови

100.000

83.333

члан 39.
став 2

јануар

децембар

425112

100.000

01
02

8.

Услуге по уговору

230.000

191.667

члан 39.
став 3

јануар

децембар

423.911

230.000

01
02
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6.Финансијски план:
6.1. План прихода
Екон.
клас.

ОПИС

Приходи
из буџета
(извор 01)

1

2

3

Приходи из
Сопствени
Укупно
друг.извора
приходи
планирани
(извор 05(извор 04)
приходи
08)
5
4
6

711

Порези на доходак, добит и капиталне
добитке

713

Порез на имовину

714

Порез на добра и услуге

716

733

Други порези
Донације и помоћи од међународних
организација
Трансфери од других нивоа власти

741

Приходи од имовине

742
7421

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска
корист
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

5.432.000
5.432.000

5.432.000
5.432.000

745

Мешовити и неодређени приходи

1.105.700

7451

Мешовити и неодређени приходи

1.105.700

1.105.700
1.105.700

732

743
744

771
781

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Трансфери између буџетских корисника
на истом нивоу

791

Приходи из буџета

7911

Приходи из буџета

321

65.877.700

65.877.700

65.877.700

65.877.700

УКУПНО (7+8+9)

65.877.700

6.537.700

72.415.400

Утврђивање резултата пословања
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(3+7+8+9)

65.877.700

6.537.700

72.415.400
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6.2. План расхода
Екон.
клас.
1
411
4111
412
4121
4122
4123
413
4131
414
4141
4143
415
4151
416
4161
421
4211
4212
4213
4214
4215
4219
422
4221
4223
423
4232
4234

Опис

2
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет
послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање;
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
Накнаде у натури
Накнаде у натури( превоз на посао и с
посла месечне карте)
Социјална давања запосленима
Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на терет фондова
Отпремнине и помоћи
Накнаде трошкова за запослене
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали
посебни расходи
Јубиларне награде
Стални трошкови
Платни промет
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Остали трошкови
Трошкови путовања
Трошкови слуз.путовања у земљи
Трошкови.путовања уоквиру редовног
рада
Услуге по уговору
Компјутерске услуге
Услуге информисања

Средства
буџета
(извор 01)

Средства из
сопствених
прихода (извор
04)

3

4

Средства
из др.
извора
(изв.0508)
5

Укупно

6

36.334.100

428.000

36.762.100

36.334.100

428.000

36.762.100

6.504.300

76.700

6.581.000

3.997.000

51.419

4.048.419

2.235.000
272,300
80.000

22.067
3.214
50.000

2.257.067
275.514
130.000

80.000

50.000

130.000

500.000

500.000

160.000

160.000

340.000
490.000
490.000

340.000
490.000
490.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
5.090.000
140.000
4.000.000
300.000
250.000
400.000
900.000
300.000

30.000
800.000
700.000

1.000.000
5.720.000
220.000
4.000.000
300.000
770.000
400.000
30.000
1.700.000
1.000.000

600.000

100.000

700.000

1.640.000
140.000
200.000

1.430.000
10.000
60.000

3.070.000
150.000
260.000

630.000
80.000

520.000
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4235
4236
4237
4239
425
4251
4252
426
4261
4263
4266

Стручне услуге
Услуге за домаћинство и
угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката;
Текуће поправке и одржавање опреме
Mатеријал
Административни материјал
Материјали за образовање и
усавршавање запослених
Материјал
и за образовање, културу и спорт

511
5113
5114
512

Материјал за домаћинство и
угоститељство
Материјал за посебне намене
Oстале дотације и трансфери
Oстале текуће дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и
пенали
Обавезне тексе
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Новчане казне и пенали по решењу
судова
Накнада штете за повреду или штету
насталу услед елем. непогода или
других природних узрока
Накнада штете за повреду или штету
насталу услед елем. непогода
Зграде и грађевински објекти
Капитално одрзавање зграда и објеката
Пројектно планирање
Машине и опрема

5122

Административна опрема

4268
4269
465
4651
482
4822
483
4831
484
4841

10.000

20.000

30.000

200.000

400.000

600.000

100.000
990.000
400.000

200.000
740.000
250.000

300.000
1.730.000
650.000

300.000

200.000

500.000

100.000
1.000.000
150.000

50.000
470.000
50.000

150.000
1.470.000
200.000

100.000

100.000

400.000

320.000

720.000

300.000

50.000

350.000

50.000
2.566.300
2.566.300

50.000

100.000
2.566.300
2.566.300

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000

1.000

2.000

1.000.000
900.000
100.000
120.000

1.000.000
900.000
100.000
120.000

120.000

120.000

ПА0002 Програмска активност- јач
култ.прод.и умет.стваралаштва
422

Трошкови слуз.путовања у земљи

100. 000

100. 000
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4221
423
4237
4239
426
4266

422
4221
4223
423
4234
4237
4239

Трошкови слуз.путовања у земљи
Услуге по уговору
Репрезентација
Остале опште услуге
Материјал
Материјал за културу
Пројекат – Југословенски
позоришни фестивал
Трошкови сл.путовања у земљи
Трошкови сл.путовања у земљи
Трошкови остали транспорт
Услуге по уговору
Услуге информисања
Репрезентација
Остале опште услуге

426

Материјал

426

Материјал за културу

П2

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
(4+5+6)

100. 000

100. 000
2.750.000
300. 000
2. 450 000
1.500.000
1.500.000

500.000
200.000
300.000
3.000.000
300.000
300.000
2.400.000
500.000

1.000.000
900.000
100.000
400.000
100.000
300.000
900.000

1.500.000
1.100.000
400.000
3.400.000
300.000
400.000
2.700.000
1.400.000

500.000

900.000

1.400.000

65.877.700

6.537.700

72.415.400

2.750.000
300. 000
2.450 000
1.500.000
1.500.000

Износ укупно планираних средстава у Финансијском плану за 2018. годину утврђен је на основу
анализе извршења плана за 2017. годину, параметара из Фискалне стратегије за 2018. годину са
пројекцијама за 2019. и 2020. годину Владе Републике Србије, Упутства за припрему Одлуке о
буџету града Ужица за 2018. годину и решења о утврђеној апропријацији.
Oбразложење прихода
Народно позориште Ужице је непрофитабилана организација чији је оснивач Град Ужице.
Извори финансирања ове установе су :
-приходи из буџета града Ужица
-приходи Министарства културе за фестивал
-додатни приходи
Додатни приходи су сопствени приходи настали продајом улазница, као и приходи настали
евентуалном донацијом
Образложење текућих трошкова
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