Датум: 31.01.2018. године
Број: 61/2
На основу члана 13. Статута Културног центра „Чукарица“, члана 51, а у вези с
чланом 6. став 1 тачка 2,Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“
број: 72/09, 13/2016 и 30/2016), члана 2. Правилника о начину, критеријумима
и мерилима за избор организатора сценског стваралаштва и интерпретације
(позоришне делатности) у простору Велике сале Културног центра „Чукарица“,
деловодни број: 61/1 од 31.01.2018. године), члана 10. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених
понуда ( „Службени гласник Републике Србије“ број: 24/2012, 48/2015, 99/2015,
42/2017), и Иницијативе Управном одбору Културног центра „Чукарица“ за
спровођење процедуре стављања у функцију Велике сале у Тургењевљевој број
5, за позоришну сцену Чукарице, деловодни број 06 – 13/2018, коју је донело
Веће Градске општине Чукарица на 45. седници одржаној 29.01.2018. године,
директор Центра
oбјављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за подношење понуда
ради закључења уговора за избор организатора сценског
стваралаштва и интерпретације (позоришна делатност) у простору
Велике сале Културног центра „Чукарица“
Директор Културног центра „Чукарица“ (у даљем тексту: Центар), Београд,
Тургењевљева број 5, расписује јавни позив за закључење уговора за избор
организатора сценског стваралаштва и интерпретације (позоришна делатност) у
простору Велике сале Центра, са следећим условима:
ОПШТИ УСЛОВИ
1. За део пословног простора, у приземљу објекта у Тургењевљевој број 5, а
који се састоји од некадашње биоскопске сале, са холом и гардеробом просторија за пресвлачење глумаца, (тзв. учионица број 5), чији је носилац
права управљања Центар, утврђена је, на иницијативу Оснивача, намена
простора за наредних 5 година, за сценско стваралаштво и интерпретацију
– позориште (почев од марта 2018. године).

2. Простор се уступа на коришћење уз накнаду, у складу са чланом 10. Уредбе
о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и
прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“ број:
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017), у износу од 200 eura, динарска
противвредност по средњем курсу НБС, на дан испостављања фактуре, по
приказаној представи односно културном догађају. Усклађивање износа
накнаде се врши према расту eura (податак НБС). Осим закупа за
предметни простор изабрани организатор плаћа трошкове одржавања
(обезбеђења, чишћења , осигурања објекта), грејања, накнаде за утрошак
електричне енергије, утрошак воде, и сл.
3. Центар и Оснивач, Градска општина Чукарица, задржавају право
коришћења истог простора за потребе обележавања значајних датума
локалне заједнице.
4. За избор организатора сценског стваралаштва и интерпретације
(позоришна делатност), понуду могу да поднесу:
-Физичка лица
-самостални уметници
-продуцентске куће
-уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности
у култури.
НАПОМЕНА: Право да се одазову на јавни позив немају НВО и јавне установе које
се финансирају из буџета.
5. Учесници у јавном позиву морају да испуњавају услов стручног и
уметничког капацитета, глумачког, редитељског или продуцентског.
Капацитет подразумева континуирано искуство, најмање 15 година,
у области глуме, редитељског и продуцентског стваралаштва.
ДОКАЗ: Изјава, којом под материјалном и кривичном одговорношћу, Учесник у
јавном позиву, тврди да испуњава услов и наводи, по годинама, глумачке улоге,
редитељске наслове, продуцентска дела.
6. Учесници у јавном позиву преузимају обавезу да за период од 5
година за сцену на Чукарици реализују минимум______________
представа, односно реализују минимум______________ представа по
сезони.

ДОКАЗ: Изјава, којом под материјалном и кривичном одговорношћу Учесник у
јавном позиву тврди, да прихвата преузимање обавезе да у наредних 5 година
организује најмање_______ представа годишње, односно________представа по
сезони, односно прихвата обавезне услове у смислу гаранције сопствених
програмских капацитета.
7. Учесници у јавном позиву, преузимају обавезу, да за период од 5
година за сцену на Чукарици реализују :
- премијерно извођење најмање 2 позоришна наслова годишње (по
сезони);
-.извођење, најмање једне представе месечно у хуманитарне сврхе
- најмање 20% карата од сваке представе, гратис, за потребе грађана
Чукарице, (по захтеву Оснивача Центра, Градске општине
Чукарица).
ДОКАЗ: Изјава, којом под материјалном и кривичном одговорношћу, Учесник у
јавном позиву, тврди да прихвата обавезне услове из општих услова, тачка 7.
8. Учесници у јавном позиву преузимају обавезу да за период од 5
година за сцену на Чукарици обезбеде:
маркетиншку презентацијаПрограма позоришта на једном од ТВ
канала са националном покривеношћу.
ДОКАЗ: Копија Предуговора о сарадњи и маркетиншкој презентацији са једним
од ТВ канала.
ПРОГРАМ
Учесници у јавном позиву, подносе
Програм сценског стваралаштва и
интерпретације у простору Центра, за период од 5година. Програм мора да
садржи темељне програмске, естетске и уметничке норме. Структура Програма
и обавезни елементи, на основу којих ће се вршити оцена и избор организатора;
морају да садрже:
1. Позоришни ансабл - глумце, редитеље, писце, музичаре, кореографе......које
ангажује по потреби, односно на конкретним представама;
2. Сценографију;
3. Костиме;
4. Две сцене, драмску, и сцену за децу

5.
Остале материјалне ресурсе везане за уметничка занимања (глумци,
редитељи, музичари,.....) и техничка занимања( столари, бравари тапетари
видеотехничари......... и сл.);
6. Одржавање простора, (поправке, чишћење, кречење, бојење........и сл.),
редовно плаћање уговорене накнаде, обезбеђење простора;
7. Извештавање и планирање са израдом годишњег плана и програма рада
позоришта, за Управни одбор Центра;
8. Планирање цене улазнице за позоришну сезону, по цени која мора бити
приступачна како би се обезбедио што већи број поклоника позоришта (принцип:
висина не већа од цене улазнице позоришних кућа у Београду);
9. Планирање цене улазнице за позоришну сезону - издавање карата са
попустом, годишњом претплатом, како би позориште обезбедило формирање
,,сопствене публике“.
10. Да се осмисли посебан начин да позориште ,,на Чукарици“ буде
препознатљиво у Граду и да Позориште има посебан значај за развој културе у
локалној заједници али да има и значај за развој културе у градским оквирима;
11. Да се програмима обезбеде и изаберу, такве форме представа и наслова који
враћају дух и припадност позоришту, као кључном носиоцу културних збивања
на Чукарици;
12. Да се осмисли, ефектан визуелни идентитет позоришта и оригинални дизајн:
улазница, плаката, програма, писма, меморандум и сл;
13. Да се обезбеди, максимални публицитет у средствима јавног информисања,
укључе друштвене мреже у живот позоришта, да се користе доступни
маркетиншки канали и остваривање квалитетног односа са публиком, односно
савремен, брз и једноставан начин комуникације на друштвеним мрежама.
ПРОГРАМЕ
са образцем за подношење пријаве и изјавама којима се гарантује испуњење
општих услова слати :
Путем E-maila office@kccukarica.rs, или поштом
,,Чукарица“, Београд, Тургењевљева број 5.

на адресу Културни центар

Образац за подношење пријаве, може се преузети, на интернет страници
Културног центра ,,Чукарица“.
СЕЛЕКЦИЈА ПОНУДА И ПРОГРАМА
Селекцију пријава, са захтеваним изјавама, и оцену приспелих Програма врши
трочлана Комисија у саставу:

