ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ
ЗА 2012. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
- Назив,седиште
Омладинско позориште ДАДОВ
- одговорно лице
Владимир Мијовић
-шифра делатности: 9001, матични број: 07771550
- ПИБ
100289723
- бр. рачуна
840-987664-98
- Управни одбор (председник)
Милена Милошевић
- Надзорни одбор (председник)
Дејан Живковић
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи
- укупна квадратура (са податком да ли је током 2012. године дошло до
повећања или смањења простора)
399м²+256м²=796м² (Током 2013. године није дошло ни до повећања ни до
смањења простора)
- основ коришћења (уговор или решење)
Грађевинска дозвола бр. 351.21-1687/2010 od 11.10.2010.
- стање простора и опреме (кратак опис)
Током 2012. године није било обнављања зграде.
Стање техничке опреме је добро, с тим што се током 2012. године јавила
потреб за набавком појединих елемената опреме с обзиром да су неки
елементи дотрајали и не могу се више експлоатисати, тако да је
прибављена следећа опрема за потребе позоришта ДАДОВ:
Штампач инкџет за потребе обављања административних послова, с
обзиром да је стари штампач престао с радом, клавинова за потребе
реализације мјузикла, предства и концерта у оквиру репертоара
позоришта, 2 звучника, сет бубњева, сет микрофона за бубице и појачало
за потребе реализације мјузикла и осталих планирааних представа и
концерата у оквиру репертоара позоришта.
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- начин грејања
oбјекат је прикључен на даљински систем грејања
Топлана – Даљинско (Велика сала се греје клима уређајима због застарелости
ваздушних комора)

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2012. 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 2012. години)

-

подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не
примењује а за које су средства обезбеђена из буџета града
Београда (врста набавке, реализовани износ)

Физичко-техничко обезбеђење и противпожарна заштита Омладинског
позоришта ДАДОВ за период од 1.1.2013. до 31.12.2013. године (јавна
набавка мале вредности, уговорени износ: 1.392.022,40 РСД)
- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог
прихода (врста набавке, реализовани износ)

3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2012. године
- укупан број запослених – 10
- структура запослених
радни однос на неодређено време – 10 запослених
радни однос на одређено време - 0
- број буџетски финансираних радних места – 10 запослених
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4. Програмски део
-укупан број реализованих програма 2011.г - 10; 2012.г - 7
Реализован програм:
3 премијере
1обновљена премијера
3 концерта

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за
2012. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
назив програма: премијера представе „Кад су цветале тикве“
образложење:
нису одобрена наменска средства за премијеру наведене
представе, те је иста на иницијативу Секретаријата за културу померена за
следећу годину, односно за 2013. годину.

Програми који су реализовани током 2012. године, а нису били
предвиђени Планом (са кратким образложењем)
назив програма: премијера представе „Како убити супругу и зашто“
образложење: На иницијативу уметничког директора Омладиснког
позоришта ДАДОВ, у жељи да се обогати репертоар независно од
ограниченог буџета позоришта, урађена је нова представа у којој игра двоје
старих чланова ДАДОВ-а.
- да ли су током 2012. године реализовани програми који представљају
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе
- структура реализованих програма:
назив програма:
образложење:
Ауторски пројекти Установе
Позоришне премијере
Концерти
-

програми установе који су реализовани ван матичног простора

назив програма и место реализације:
„Београдизација Београда“ (парк „Теразије из 1930“, Скадарлија, Кнез
Михаилова, Ташмајдански парк, Цветни трг, Трг Николе Пашића и др.)
назив програма и место реализације:
Представа „Балада о Пишоњи и Жуги“ у Центру за културу Лазаревц и
Центру за културу Обреновац
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- програми остварени на основу међународне сарадње
назив програма

-

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

Позоришна трупа „Тунак Тунак“
„Дневник једног лудака“, јубилеј поводом 50 година на сцени Србе Милина

5. Посећеност програма
- укупан број посетилаца (гледалаца)
са упоредним податком у односу на
2011. годину

Структура посећености програма у
односу
на врсту програма
изражена у процентима
програми установе

2011.
13018

2012.
13569

број

%
83,9%

копродукције
програми установе ван матичног простора

81%

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).
У прилогу.
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6. Финансирање

Програмски
трошкови

Зараде
и солид. пом.за
запосл.

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

стални

одржавање

трошкови

опреме

УКУПНО

Структура прихода
1. Буџетска средства
- Града

2.700.000,00

8.014.381,06

7.072.382,63

981.366,83 17.786.763,69

25.994.739,84

193.756,00

6.372.907,59

538.596,57 33.100.000,00

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

3.923.424,01

602.346,79

4.525.770,80

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

1.510.328,00

1.510.328,00

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у
2012.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2012. и 2013.
годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку
доставити у прилогу)
Извештај о раду Омладинског позоришта ДАДОВ за 2012. годину
усвојен је на 16. седници Управног одбора Омлдинског позоришта
ДАДОВ одржаној 26.2.2013. године.
2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора

3. Оцена програма и посебне напомене директора

Датум подношења извештаја

Директор

13.3.2013.

Владимир Мијовић
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