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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
 

Назив, седиште:   
Мало позориште „Душко Радовић“, Абердарева 1, 11000 Београд 

 
Oдговорно лице:    
Александар Николић, на функцији в.д. директора од 27.09.2019. године  

 
Шифра делатности: 9001 

 
Матични број: 07032765 

 
ПИБ: 100252993

 
Број рачуна: 840-51664-02 

 
Управни одбор: 
Славко Вејиновић (председник, на функцији од 25.09.2018.) 
Бојан Лазаров (члан од 25.09.2018.) 
Милош Самолов (члан од 25.09.2018.) 
Војислав Савић (члан од 25.09.2018.) 
Леонтина Пат (в.д. члана од 11.10.2018.) 

 
Надзорни одбор: 
Владимир Ракочевић (председник, на функцији од 25.09.2018.) 
Игор Дамњановић (члан од 25.09.2018.) 
Дамјан Кецојевић (члан од 25.09.2018.) 
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2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊУ У ОБЈЕКАТ 

а) Подаци о простору који установа користи 
 
Укупна нето површина објекта матичне зграда у Абердаревој улици бр. 1, не 
рачунајући техничке галерије сцене, технолошке роштиље и расветне галерије, 
износи 2019.09 м². У току 2019. године није дошло до повећања или смањења 
простора матичне зграде. 
 
На основу Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 09.10.2015. 
године добили смо на коришћење магацински простор у улици Душана Маџарчића-
Корчагина бр. 3, укупне површине 296 м² за потребе магацина декора и обављања 
столарске, вајарске и браварске делатности на период од пет година. На основу 
Уговора о регулисању међусобних права и обавеза који је закључен 13.05.2015. 
године између Београдског драмског позоришта и Малог позоришта „Душко 
Радовић“.

 
 

 Основ коришћења (уговор или решење): 
 

Матична зграда у улици Абердарева бр. 1 
 
Уговор о давању на привремено коришћење, на време од двадесет година, без 
накнаде, непокретности – дела пословне зграде у улици Таковској 10, закључен са 
Градом Београдом – Секретаријатом за имовинско-правне и грађевинске послове 
(број код оснивача XXX-02-360-849-97) од 25.06.1998. године. 
 
На основу предлога Управе за имовинско-правне послове Града Београда, извршена 
је укњижба непокретности Дома пионира у улици Таковска бб (објекат 2) на кат. 
парцели 1953/1 и зграде Марионетског позоришта  у улици Таковска бб (објекат 1) 
на кат. парцели 1953/1 зк. тело II као ДРЖАВНА СВОЈИНА ВЛАСНИШТВО РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ, и укњижба права коришћења на непокретности у корист ГРАДА БЕОГРАДА у 
смислу члана 8 и 8а Закона о средствима у својини Републике Србије, решењем 
Другог општинског суда у Београду бр. дн. бр. 8094/04 дана 29.04.2004. године.  
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је правни следбеник Марионетског позоришта, а 
извршена је званична регистрација адресе у улици Абердарева број 1.   
 
Магацински простор у улици Душана Маџарчића-Корчагина бр. 3 
 
Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 09.10.2015. 
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 Стање простора и опреме (кратак опис): 
 

Финансијским планом за 2019. годину предвиђено је редовно одржавање ових 
система, тако да су иста рађена и на: 
 
 систему за аутоматску дојаву пожара; 
 стабилном систему за гашење пожара; 
 централном систему за надзор и управљање; 
 систему за климатизацију (грејање и хлађење); 
 систему за резервно напајање струјом (агрегат); 
 ентеријерској расвети; 
 систему сценске расвете; 
 доњем и горњем построју. 

 
Поред овога извршени су и следећи послови: 
 
 набављенa дигитална аудио матрица за разглас по згради са инспицијентског 

пулта и замењена од стране фирме Светлост театар; 
 сервисиран мотор на клима комори К1 од стране фирме Колсинг; 
 набављен и сипан у систем Гликол - фирма Колсинг; 
 набављени резервни делови за Агрегат (акумулатор, грејач и пуњач) - фирма 

Мултипојинт; 
 набављени и замењени лед панели на ентеријерској расвети, радном светлу на 

сцени као и у магацину гардеробе (17 ком.) - фирма БС пројект;  
 набављени инсрументи: елекрична гитара, бас гитара, акустична гитара, два 

гитарска појачала, троношци за гитаре и торбе за гитаре; 
 фото апарат „Канон“; 
 компјутер за билетарницу; 
 Лед RGB wash; 
 Новатион миди контролер за видео пројекције; 
 бежични дмx трансмитер рисивер; 
 ултра бар за сценску расвету – 9 ком; 
 канцеларијски сто (канцеларија директора). 

 

 Начин грејања: 
 
Објекат је прикључен на даљински систем грејања. 
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б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме у 2019. години 

 
 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда  

по Закључцима градоначелника: 
 
У 2019. години није било набавки из буџета града Београда по Закључцима 
градоначелника. 
 

 
 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): 

 
Врста набавке Број набавке Вредност набавке Реализован износ 
Бинскa опремa са 
инструментима и 
пратећом опремом 

Н18-19 221.516,01 дин. 
са ПДВ-ом 

221.516,01 дин. 
са ПДВ-ом 

 
Ултрабарови   112.028,00 дин. 

са ПДВ-ом 
112.028,00 дин. 

са ПДВ-ом 
 

Фотоапарат са опремом  106.082,00 дин. 
са ПДВ-ом 

106.082,00 дин. 
са ПДВ-ом 

 
Компјутер  38.742,00 дин. 

са ПДВ-ом 
38.742,00 дин. 

са ПДВ-ом 
 

Рефлектори   99.999,99 дин. 
са ПДВ-ом 

99.999,99 дин. 
са ПДВ-ом 

 
Сто 220х90   82.230,00 дин. 

са ПДВ-ом 
82.230,00 дин. 

са ПДВ-ом 
 

 
 

 Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода  
(врста набавке, реализовани износ): 

 
Врста набавке Број набавке Вредност набавке Реализован износ 
Ултрабарови   109.163,16 дин. 

са ПДВ-ом 
109.163,16 дин. 

са ПДВ-ом 
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА 
 
Стање на дан 31.12.2019. године 

 
Запослени на неодређено време 54 
Запослени на одређено време 3 
Укупно: 57 
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
 

СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА: 
 
Програми који су били предвиђени планом за 2019. годину: 
1. Представа за децу „Прича о Светом Сави“  
2. Луткарска представа за децу „Чудотворно кресиво“ 
3. Представа за децу „Бајка о чаробном камену“ 
4. Представа за децу „Срце у јунака Краљевића Марка“ 
5. Прослава 70 година рада позоришта 
6. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској, Бања Лука 
7. Дечије казалиште без граница, Градско казалиште „Жар птица“, Загреб 
8. Гостовање Малог позоришта „Душко Радовић“ на 32. Mеђународном позоришном 

фестивалу „Валисе“, Ломжа (Пољска) 
 
Програми који су реализовани током 2019. године, а нису били предвиђени 
планом:  
1. Учешће на фестивалима и манифестацијама:  

 50. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, Суботица 
 18. Међународни фестивал позоришта за дјецу, Бања Лука (Република 

Српска) 
 13. Враголасте позориштарије, Смедеревска Паланка 
 26. Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица 
 6. Позоришни фестивал „Театар у тврђави“, Смедерево 
 48. Ђачки Вуков сабор, Тршић 
 21. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац 
 20. Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за 

дјецу „Лут Фест“, Источно Сарајево (Република Српска)  
 Дани Београда 2019 
 36. Нушићеви дани, Центар за културу Смедерево 
 2. Зимски позоришни фестивал за децу, Алексинац 

2. Гостовања:  
 Центар за културу Лазаревац  

3. Пета национална научно-стручна конференција с међународним учешћем 
ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне 

4. Гостовање Шијанског уметничког позоришта за децу (Кинa) 
5. Гостовање Самарског позоришта лутака (Русија) 
6. Манифестација „Ти можеш“, поводом обележавања Међународног дана особа са 

инвалидитетом  
7. „Музички времеплов“, концерт поводом обележавања Међународног дана особа 

са инвалидитетом 
8. „Изложба слика Грује Станичкова“, поводом обележавања Међународног дана 

особа са инвалидитетом  
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Програми установе који су реализовани ван матичног простора:  
1. „Прича о Светом Сави“ 

(Крипта Храма „Светог Саве“) 
27.01.2019. 

2. „Велики одмор“  
(2. Зимски позоришни фестивал за децу, Алексинац) 

01.02.2019. 

3. „Мачак у чизмама“  
(Центар за културу Лазаревац) 

05.03.2019. 

4. „Судбина једног Чарлија“  
(Центар за културу Лазаревац) 

26.03.2019. 

5. „Судбина једног Чарлија“  
(36. Нушићеви дани, Центар за културу Смедерево) 
- два извођења 

15.04.2019. 

6. „Бајка о чаробном камену“  
(20. Међународни фестивал професионалних луткарских 
позоришта за дјецу „Лут фест“, Источно Сарајево) 

13.05.2019. 

7. „Циркус Марио & Нета“  
(21. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, 
Крагујевац) 

15.05.2019. 

8. „Велики одмор“  
(48. Ђачки Вуков сабор, Тршић) 

25.05.2019. 

9.  „Карлсон с крова“  
(32. Mеђународни  позоришни фестивал „Валисе“, 
Ломжа/Пољска) 

15.06.2019. 

10. „Прича о Светом Сави“ 
 (6. Позоришни фестивал „Театар у тврђави“, Смедерево) 

14.07.2019. 

11. „Чудотворно кресиво“  
(26. Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица) 

24.09.2019. 

12. „Моби Дик“  
(Центар за културу Лазаревац)  
- два извођења 

01.10.2019. 

13. „Чудотворно кресиво“  
(13. Враголасте позориштарије, Смедеревска Паланка) 

02.10.2019. 

14. „Чудотворно кресиво“ 
(18. Међународни фестивал позоришта за дјецу, Бања 
Лука) 

11.10.2019. 

15. „Срце у јунака Краљевића Марка“ 
(Дјечије позориште Републике Српске, Бања Лука) 
- два извођења 

19.11.2019. 

16. „Бајка о чаробном камену“ 
(Дјечије позориште Републике Српске, Бања Лука) 
- два извођења 

20.11.2019. 

17. „Чудотворно кресиво“ 
(50. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, 
Суботица) 
 

03.12.2019. 
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18. „Мала школа рокенрола“ 
(„Дечије казалиште без граница“, Градско казалиште „Жар 
птица“, Загреб/Хрватска) 

20.12.2019. 

19. „Новогодишњи рокенрол“ 
(Скупштина Града Београда) 

28.12.2019. 

 
Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 
уступљеним терминима:  
1.  „Три прасета (Небождер)“  

Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања Луке 
– два извођења 

01.04.2019. 

2.  „Медвједић Тимотеј“  
Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања Луке 
– два извођења 

02.04.2019. 

3. „Медвједић Тимотеј“  
Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања Луке 

03.04.2019. 

4. „SOUL SOCIETY (Списак малих доброта)“ 
Јубиларни рад компаније PERPETUUMDANCE 

05.04.2019. 

5. Смотра музичко-сценског стваралаштва за децу Дома 
ученика средњих школа Београд 

17.05.2019. 

6. Предшколска установа „Стари Град“ – годишња приредба 31.05.2019. 
7. Удружње дефектолога града Београда – годишња приредба 03.06.2019. 
8. Предшколска установа „Стари Град“ – годишња приредба 05.06.2019. 
9. Завршни концерт Дома ученика средњих школа Београд 06.06.2019. 
10. НОВА академија уметности 

„Пут по свету на тротинету“ 
Дипломска представа Јелене Штетић 

22.06.2019. 

11. Прослава 31. годишњице Дома ученика средњих школа 
Београд 

01.11.2019. 

12. 9. Регионални фестивал друштвено ангажованог театра „Ван 
оквира“ 

08.12.2019. 

13. Балетски центар „Ана Пфлуг“ 
„Уображена принцеза“ 

25.12.2019. 
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 ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ ЗА 
2019. ГОДИНУ 

 
1. Представа за децу  
 
„Прича о Светом Сави“ 
Режија: Саша Габрић 
Премијера: 01. март 2019. године 
Сцена за децу 
 
Представа за децу „Прича о Светом Сави“ 
први пут је изведена у недељу 27. јануара 
2019. године у 13 сати у Крипти Храма 
„Светог Саве“, а премијера у Малом 

позоришту „Душко Радовић“ одржана је 1. марта 2019. године. 
 
Представа је настала у продукцији Малог позоришта „Душко Радовић“, у сарадњи са 
Храмом „Светог Саве“, уз подршку Градског секретаријата за културу града Београда 
и Министарства за културу и информисање Републике Србије.  
 
Праизведбом представе „Прича о Светом Сави“, желели смо да  узмемо учешће у 
обележавању 800 година аутокефалности Српске православне цркве, и приближимо 
живот и дело овог великог светитеља деци школског узраста. Настала је по тексту 
Братислава Петковића, у режији Саше Габрића, костим је осмислила Олга Мрђеновић, 
музички сарадник је Леонтина Пат, а стручни сарадник на тексту архимандрит 
Никифор Миловић. 
 
Главног јунака, Растка/Саву тумачи млади глумац Богдан Богдановић, док остатак 
поделе чине Небојша  Љубишић (Немања), Александра  Анђелковић (Ана), Саша  
Кузмановић (Никанор), Лазар Миљковић (Јован) и Катарина Димитријевић 
(Ђурђинка). Поред глумаца, извођење у Крипти Храма било је употпуњено и 
наступом Миодрага Д. Јовановића, првака опере Народног позоришта, певачице 
Бојане Стаменов и Дечјег хора „Чаролија“. 
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2. Луткарска представа за децу  
 
„Чудотворно кресиво“ 
Х. К. Андерсен/Јелена Поповић 
Режија: Горан Баланчевић 
Премијера: 22. март 2019. године 
Сцена за децу 

 
Водећи се причом „Кресиво“, великог Х. К. 
Андерсена о сиромашном, али алавом и бахатом 
војнику, који се уз помоћ магије брзо обогати и још 
брже заврши пред вешалима, аутори представе су 
ову бајку понудили у новом, иако и даље 
класичном руху. У нашој верзији бајке, кресиво 
нема само моћ да учини немогуће, већ му је 
основна сврха да чини добро и да лоше особине 
наших јунака претвори у врлине.  

 
Најмлађа позоришна публика ову причу није пуно 
пута имала прилике да гледа у Београду, а у Малом позоришту „Душко Радовић“ ће 
заиграти први пут, као праизведба текста „Чудотворно кресиво“. 
 
Глумцу и технологу лутака, Горану Баланчевићу, ово је прва луткарска режија у којој 
је  желео да се позабави питањима: Због чега главни јунак Андерсенове бајке 
„Кресиво“, бахати војник који, не држећи се договора, већ на почетку приче одсеца 
вештици главу, уз помоћ магије кресива долази до огромног богатства, неосвојиве 
принцезе и коначне власти, на крају приче ипак побеђује као позитиван лик? 

 
„У животу не постоји чаробни штапић, постоје дела и њихове последице. 
Чаролија је могућа само у позоришту. Нарочито у луткарском...“ 

Горан Баланчевић 
 

О ЛУТКАМА У ПРЕДСТАВИ 
 
Постоји један чудесан свет у коме је све могуће. То је свет у коме улоге играју лутке. 
Он нас подсећа на детињство и неограничену машту у свету игре. Радећи једну 
луткарску представу у Њујорку, 1996. године, упознао сам старе чехословачке лутке, 
које је један луткар случајно пронашао у старој напуштеној цркви и затим их поново 
оживео. Те лутке су старе око 150 година, али су у својој грубоћи задржале 
јединствену лепоту и драматичност. Зато сам пожелео да их реконструишем за 
представу „Чудотворно кресиво“, онакве какве их се сећам из тог пројекта. Такође 
сам имао потребу да те лутке сместим у простор једног бетонског бункера, на који 
асоцира сценографија, и сачувам за нека нова покољења.  

Борис Чакширан 
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3. Луткарска представа за децу 
 
„Бајка о чаробном камену“ 
Текст и режија: Давор Драгојевић 
Премијера: 24. април 2019. године 
Сцена за децу 
 
Луткарска представа за децу „Бајка о чаробном камену“ Давора Драгојевића, који је 
на овом пројекту писац и редитељ, инспирисала је бугарска народна бајка, која поред 
других поука обрађује теме попут пријатељства, храбрости, захвалности, праштања 
али и алавости и издаји. Тотал дизајн представе (лутке, костим, сцена) осмислила је 
Зорана Милошаковић Тасић, музику је компоновао Љубомир Стефановић, кореограф 
је Весна Дубак Лукић, док је за сценске ефекте био задужен Томислав Маги. У 
представи играју Ненад Радовић (Деда Павле), Ивана Аџић (Паче Жућко), Сандра 
Родић Јанковић (Маче Мица), Богдан Богдановић (Комшија Иван) и Катарина 
Димитријевић (Краљица Гуштера), а представа је намењена деци старијој од три 
године. 
 

   
 
РЕЧ РЕДИТЕЉА 
 
Како су настале бајке и чему служе? Велики број њих, мада насталих прије много, 
много година  и преношених са кољена на кољено, говоре о људским вриједностима, 
које су свевремене и никада не губе на актуелности. Веома је важно да из њих 
извучемо праву поуку. Једна стара бугарска бајка, инспирисала ме је да напишем ову 
моју бајку. Бајку о пријатељству. Али ово је и бајка о храбрости, бајка о захвалности, 
бајка о праштању, али и бајка о зависти, о алавости, о издаји… Мало је било да се ова 
бајка само чује, желио сам и да се види. Тако је и настала ова  представа, посвећена 
свим пријатељима – садашњим, бившим и будућим. Вјерујем да ће подједнако 
уживати и дјеца и њихови родитељи и да ће, излазећи из позоришта, заједно 
пјевушити:  „…Пријатељство важније је, од свег блага овог света…“ 
 

Давор Драгојевић



 
 

13 

 
4. Представа за децу 
 
„Срце у јунака Краљевића Марка“ 
Јордан Цветановић 
Режија: Југ Радивојевић 
Премијера: 23. октобар 2019. године  
Сцена за децу 
 
Свечаним програмом који jе одржан 23. октобра у 20 
сати, на Дан Малог позоришта „Душко Радовић“ први 
пут на нашим сценама изведена је драма за децу 
Јордана Цветановића у режији Југа Радивојевића – 
„Срце у јунака Краљевића Марка“. 
 
Много је песама испевано и прича испричано о 
Краљевићу Марку. Познато је колико је далеко сезала 

његова храброст и неустрашивост, али заправо јако се мало зна о љубавним јадима 
највећег српског јунака. Ова прича говори о свим биткама које је Марко Краљевић 
водио и успешно побеђивао, али и прича о најважнијој животној битци, борби за 
љубав.  
 
Причајући о подвизима једног од највећих српских јунака, Марку Краљевићу, желели 
смо да испричамо причу о томе шта једног човека чини јунаком. Зато су ликови ове 
драме персонификовани симболи оних особина које прави јунак и прави човек треба 
да има:  Вила Равијојла (мудрост, машта), Буздован (храброст, снага, неустрашивост), 
Шарац (пријатељство, оданост) и Рујна (срећа, радост, уживање у животу).  
 
О ПРЕДСТАВИ 
 
Како се постаје јунак и шта то од нас чини јунака? Да ли је то храбро срце, одважност 
и снага, или пријатељство и оданост? Да ли су то мудрост и машта или можда срећа, 
радост и уживање у животу? Или све то заједно спојено у савршену хармонију која 
нас инспирише, подстиче и гура у нове победе? Ликови ове представе су баш то – 
неодвојиви делови великог Краљевића Марка, без којих он не би био то што јесте – 
велики јунак. 
 
Прича о Краљевићу Марку траје вековима и никада не престаје, јер он је заувек део 
свих нас. Свих нас који у нашим малим, свакодневним животима покушавамо да 
савладамо препреке, победимо неке наше Мусе Кесеџије и задобијемо срце вољене 
особе. 
 
А бити јунак пре свега значи бити човек. Човек који воли.  

 
Гордана Гонцић 
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5. ПРОСЛАВА 70 ГОДИНА РАДА МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ“ 
 
Свечаним програмом који је одржан 23. октобра 2019. године, Мало позориште „Душко 
Радовић“ прославило је 70 година рада. Том приликом изведен је музички програм, 
приказана пројекција документарног филма о позоришту као и додељене јубиларне 
и годишње награде - „Марија Кулунџић“, „Милена Начић“ и „Божидар Валтровић“.  
 

     
     Хор Дечјег културног центра Београд  Харфисткиња Горана Ћургус 

 
На Дан Малог позоришта „Душко Радовић“ први пут на нашим сценама изведена је 
драма за децу Јордана Цветановића у режији Југа Радивојевића „Срце у јунака 
Краљевића Марка“. 
 
Поводом јубилеја 70 година рада, Мало позориште „Душко Радовић“, издало је 
монографију под називом „70 година разноликости“. Текстове монографије 
приредила је глумица Малог позоришта и театролог - Маријана Петровић. 
 
Поред овога, поводом обележавања 70 година рада Малог позоришта „Душко Радовић“ 
изведене су бесплатне представе за децу у извођењу Шијанског уметничког позоришта за децу 
(Кина) и Самарског позоришта лутака (Русија) са којим је потписан и протокол о 
четворогодишњој сарадњи. 
 
Дан Малог позоришта „Душко Радовић“ 23. октобар, је датум када је 1949. године 
приказана прва премијера представе тадашњег Позоришта лутака НП Србије 
„Пепељуга“ Владимира Назора у режији Предрага Динуловића. 
 
У оквиру прославе 70 година Малог позоришта „Душко Радовић“, традиционално су 
додељене годишње и јубиларне награде. Трочлани жири у саставу Александра 
Јанковић (глумица/председник), Милош Анђелковић (глумац/члан) и Арсеније 
Тубић  (глумац/члан). 
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Годишње нагреде у 2019. години:  
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (режију):  
1.  Горану Баланчевићу за режију представе „Чудотворно кресиво“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (глуму): 
2. Богдану Богдановићу за улогу Светог Саве у представи „Прича о Светом Сави“, 

као и целокупан уметнички допринос у протеклој сезони 
3. Александри Анђелковић за улогу Ане у представи „Прича о Светом Сави“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију  (сценографију):  
4. Зорани Милошаковић Тасић за сценографију у представи „Бајка о чаробном 

камену“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (костимографију):  
5. Олги Мрђеновић за костим у представи „Прича о Светом Сави“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (креацију лутака): 
6. Борису Чакширану за креацију лутака у представи „Чудотворно кресиво“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (музику): 
7. Ирени Поповић за музику у представи „Велики одмор“ 
Годишњу награду „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију (луткоказ): 
8. Јелени Поповић за драматизацију бајке „Чудотворно кресиво“ 
Годишњу награду „Милена Начић“ за изузетну глумачко-аниматорску креацију: 
9. Ненаду Радовићу за улоге у представама „Чудотворно кресиво“ и  „Бајка о 

Чаробном камену“ 
10. Владислави Ђорђевић за улоге у представи „Чудотворно кресиво“ 
 Годишњу награду „Божидар Валтровић“: 
11. Сандри Вујновић уметничком секретару за изузетан допринос у Уметничком 

сектору  
12. Дарку Ивановићу техничком директору за изузетан допринос у Teхничком 

сектору 
13. Ирини Гергинов Потић организатору продаје за изузетан допринос у Општем 

сектору 
 

Јубиларне нагреде у 2019. години:  
Захвалницу за 20. година непрекидног рада: 
1. Владимиру Луковићу, мајстору специјалисти тона 
2. Пауну Павловићу, мајстору специјалисти светла 
3. Веси Карановић, главном кројачу женских костима 
4. Недељку Давидовићу, кафе кувару 
Захвалницу за 30. година непрекидног рада: 
1. Зорану Лазићу, организатору/инспицијенту 
2. Душану Јовићу, благајнику билетару 
3. Татјани Станковић, глумици 
Захвалницу за 38. година непрекидног рада: 
1. Иси Куртановићу, шефу сценске технике 
2. Јовану Кнежевићу, цуг мајстору 
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6. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској 
Бања Лука, 19. и 20. новембар 2019. године  
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је  19. и 20. новембра гостовало у Дјечијем 
позоришту Републике Српске из Бања Луке, током кога је изведено две представе са 
редовног репертоара позоришта: 
 

1. „Срце у јунака Краљевића Марка“, Јордана Цветановића у режији Југа 
Радивојевића;  

2. „Бајка о чаробном камену“, по тексту и режији Давора Драгојевића;  
 

Гостовање је наставак сарадње између Малог позоришта „Душко Радовић“ и Дјечијег 
позоришта Републике Српске, која је започета у марту 2017. године. 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ на овај начин жели да негује и развија уметничке 
сарадње и размене са позориштима за децу и младе у региону. Посебно наглашавамо 
да Дјечије позориште Републике Српске, као и наше позориште, негује луткарски и 
драмски репертоар за децу и младе и ово је својеврсна прилика да се унапреде и 
развијају искуства из области драмског репертоара за најмлађе, технологије лутака, 
глуме и луткарских техника.  
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7. Дечије казалиште без граница  
Градско казалиште „Жар птица“, Загреб 
 
Мало позориште „Душко Радовић“  је у оквиру пројекта међународне сарадње 
„Дјечије казалиште без граница“, чији је иницијатор Градско казалиште „Жар 
птица“ из Загреба, 20. децембра извело представу за децу „Мала школа рокенрола“ 
по тексту Љубивоја Ршумовића у режији Јагоша Марковића. Главни циљ овог 
пројекта је размена искустава, презентација националних уметности за децу, 
подстицање различитости и стварање толерантнијег друштва кроз уметничка 
деловања.  
 
Пројекат „Казалиште без граница“ покренут је од стране казалишта „Жар птица“ у 
2019. години, са жељом да допринесе брисању граница и стварању јединственог 
позоришног света у коме ће се сусретати различите културе са свим својим 
специфичностима, стварати пријатељства и подстицати прихватање различитости, а 
све с циљем активног учествовања деце и младих у култури и стварању неког новог 
толерантнијег друштва. 
 
Градско казалиште „Жар птица“ из Загреба читав низ година реализује престижни 
„Нај, нај, нај“ фестивал на коме се приказују најважнија остварења професионалних 
позоришта за децу. Мало позориште „Душко Радовић“ је у више наврата било 
учесник на овом фестивалу:   
 
1. „Алиса у земљи чуда“, режија Ивана Вујић, 2009;  
2. „Лажеш Мелита“, режија Бојан Ђорђев, 2010;  
3. „Чудне љубави“, режија Ђурђа Тешић, 2013. 
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8. 
32. Mеђународни позоришни фестивал „Валисе“ 
Ломжа (Пољска), 12-15. јуна 2019. године 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је реализовало гостовање на 32. Међународном 
позоришном фестивалу „Валисе“ у Ломжи (Пољска), на коме је 15. јуна у оквиру 
главног програма извело луткарску представу за децу „Карлсон с крова“. Ова 
представа настала је по мотивима књиге Астрид Линдгрен, у режији Емилије 
Мрдаковић и намењена је узрасту деце старије од четири године.  
 
Фестивал „Валисе“ један је од најважнијих и најпрестижнијих манифестација у овом 
делу Европе, и на њему се сваке године приказују најновији трендови у луткарству. У 
оквиру овог фестивала до сада се представило 350 позоришта из 50 земаља, 
укључујући Јапан, Сингапур, Нови Зеланд, Кину, Сједињене Америчке Државе, Иран, 
Израел, Шпанију, Србију и Аргентину. 
 
Представа „Карлсон с крова“ селектована је у конкуренцији од 130 пријављених 
продукција. Организатори су омогућили боравак учесника у току читавог трајања 
фестивала. 
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ, А 
НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ  

1. Фестивали и манифестације: 
У току 2019. године Мало позориште „Душко Радовић“ је поред активности 
предвиђених Финансијским планом и програмом установе, учествовало на 11 
фестивала и манифестација:  
 

 50. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије (Суботица) 
Х. К. Андерсен/Јелена Поповић: Чудотворно кресиво - режија Г. Баланчевић 

 18. Међународни фестивал позоришта за дјецу, Бања Лука (Република 
Српска) 
Х. К. Андерсен/Јелена Поповић: Чудотворно кресиво - режија Г. Баланчевић 

 13. Враголасте позориштарије, Смедеревска Паланка 
Х. К. Андерсен/Јелена Поповић: Чудотворно кресиво - режија Г. Баланчевић 

 26. Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица 
Х. К. Андерсен/Јелена Поповић: Чудотворно кресиво - режија Г. Баланчевић 

 6. Позоришни фестивал „Театар у тврђави“, Смедерево 
Братислав Петковић: Прича о Светом Сави - режија Саша Габрић 

 48. Ђачки Вуков сабор, Тршић 
Даница Николић Николић: Велики одмор - режија Оља Ђорђевић 

 21. Међународни луткарски фестивал „Златна искра“, Крагујевац 
Милена Деполо: Циркус Марио & Нета – режија Драгослав Тодоровић 

 20. Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за 
дјецу „Лут фест“, Источно Сарајево 
Давор Драгојевић: Бајка о чаробном камену - режија Давор Драгојевић 

 Дани Београда 2019 
 Братислав Петковић: Прича о Светом Сави - режија Саша Габрић 
 36. Нушићеви дани, Центар за културу Смедерево 

А. Поповић/Т. Радојчић Обреновић: Судбина једног Чарлија - режија Ана 
Томовић 

 2. Зимски позоришни фестивал за децу, Алексинац 
Даница Николић Николић: Велики одмор - режија Оља Ђорђевић 
 

Награде и признања које је установа освојила у 2019. години:  
1. 13. Враголасте позориштарије, Смедеревска Паланка 

(„Чудотворно кресиво“ најбоља представа у категорији професионалних 
представа за децу) 

2. 26. Mеђународни фестивал позоришта за децу у Суботици 
(„Чудотворно кресиво“ награда за најбољи дизајн лутака Борису Чакширану) 

3. 20. Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за 
дјецу „Лут фест“, Источно Сарајево 
(„Бајка о чаробном камену“ награда за  креацију лутке Краљице Гуштера Зорани 
Милошаковић Тасић) 

4. 2. Зимски позоришни фестивал за децу, Алексинац 
(Специјална награда за колективну игру ансамблу представе „Велики одмор“) 
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2. Гостовања: 
У току 2019. године, Мало позориште „Душко Радовић“ је поред гостовања у 
Бања Луци и Загребу која су била предвиђена Финансијским планом и 
програмом установе, реализовало и три гостовања у Центру за културу 
Лазаревац: 
 

Ш. Перо/С. Рјатков: Мачак у чизмама – режија Стефан Рјатков 05.03.2019. 
А. Поповић/Т. Радојчић Обреновић: Судбина једног Чарлија - режија Ана 
Томовић 

26.03.2019. 

Х. Мелвил/Д. Коканов: Моби Дик – режија Снежана Тришић 
- два извођења 

01.10.2019. 
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3. Пета национална научно-стручна конференција с међународним учешћем 
ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне 
Београд, 24 - 25. јун 2019.  

 
Мало позориште „Душко Радовић“ већ три године за редом учествује у реализацији 
програма националне конференције чији је носилац организација БАЗААРТ из 
Београда. Ове године у току 24. и 25. јуна реализована је конференција под називом 
„ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне“. Поред Малог 
позоришта „Душко Радовић“ партнери пројекта били су Завод за проучавање 
културног развитка и Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ. 
 
У оквиру конференције одржан је читав низ програма као што су округли столови са 
примерима из праксе („Васпитавати културом у установи културе“,  „Васпитавати 
културом у школи“,  „Васпитавати културом кроз културно наслеђе“) и многи други. 
 
Програми који су се одвијали у Малом позоришту „Душко Радовић“: 

• Представе за децу и младе:  
„Оливер Твист“ (разговор) / ПАТОС, Смедерево  
„Зашто су репови важни“ (разговор) /БАЗААРТ, Београд 
„Бела Грива“ (разговор) / Народно позориште Шабац  
„Три гвинеје“ (разговор) / Позоришна асоцијација МЕТАНОИА, Београд 

• Радионица: Educating audience in Greek tragedy, Flora Asoumanaki, University of 
Peloponnese  

• Cultural Education – Case Studies: Cultural Education in Finland, Cultural  
Education in Ireland, Cultural Education in Hungary,  Theatre Pedagogy in Germany 

• Презентација истраживања: Завода за проучавање културног развитка -  
Културна партиципација просветних радника, Маријана Миланко (виши 
истраживач) 

• Панел дискусије: Како уредити сарадњу културе и образовања? 
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4. Гостовање Шијанског уметничког позоришта за децу из Кине са представом  
„ДВАДЕСЕТ И ЧЕТИРИ БАКЕ“ 
 
У Малом позоришту „Душко Радовић“ 28. и 29. септембра изведене су бесплатне 
представе за децу Шијанског уметничког позоришта за децу из Кине са представом 
„24. баке“. 
 

     
 
Шијанско уметничко позориште за децу  једно је од четири најстарија 
професионална позоришта за децу у Кини, а основано је 1959. године. Ово 
позориште чине изванредни глумци дечје драме, међу којима су добитници награде 
„Цвет шљиве“, и три награде „Златни лав“. У току свог дугогодишњег постојања ово 
позориште извело је велики број представа у Кини, али и на многобројним 
гостовањима широм света и том приликом стекло је изузетну међународну 
репутацију.  
 
„Двадесет и четири баке“ је прва кинеска народна драма за децу. Користећи циклус 
од „двадесет и четири соларна периода“, која су у темељу кинеске традиционалне 
културе, представљене су емоције између баке и унука као одраз судара и 
комуникације између традиције и модерног. Драма је шаљива, смешна, топла и 
дирљива. Позоришни редитељ је комбиновао народну културу покрајине Шенси са 
елементима западног креативног физичког театра, чинећи тиме представу 
импресивном и занимљивом за публику.  
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5. Гостовање Самарског позоришта лутака из Русије са представом  
„ПАТУЉАК НОСОЊА“ 
 
Поводом обележавања 70 година рада Малог позоришта „Душко Радовић“, након гостовања 
Шијанског уметничког позоришта за децу, изведене су и бесплатне представе у извођењу 
Самарског позоришта лутака (Русија) са којим је потписан и протокол о четворогодишњој 
сарадњи. Представа „Патуљак Носоња“, изведена је 29. и 30. октобра у терминима од 
10.00 и 12.00 сати. 
 
Представу „Патуљак носоња“, по причи Вилхелма Хауфа, за „Самарско позориште 
лутака“ на сцену је поставио редитељ из Санкт Петербурга Игор Игнатијев, заслужни 
руски уметник. Његов „Патуљак носоња“ је неваспитани дечак, који је кажњен за свој 
безобразлук тако што је претворен у наказу. А да би поново постао оно што је био, 
проћи ће кроз многе тешкоће. Током читаве представе публика је фасцинирана 
гледајући како главни лик учи да не осуђује људе по њиховом изгледу, да буде 
љубазан и саосећајан, да поштује људе због њихових поступака, а не због изгледа. 

„Патуљак носоња“ је спектакуларна 
представа у којој се на позорници уместо 
лутака појављују глумци и у којој се 
вештица најпре претвара у добру вилу, а 
затим опет постаје ужасна вештица. 
Поред тога, у представи има доста 
интересантне музике и сценских 
ефеката. Живу сцену спектакла створила 
је уметница Ана Игнатијева, заслужна 
уметница из Русије. 
 

 
 
ПРОТОКОЛ О МЕЂУСОБНОЈ ПОЗОРИШНОЈ И КУЛТУРНОЈ САРАДЊИ ИЗМЕЂУ МАЛОГ 
ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ“ (СРБИЈА) И САМАРСКОГ ПОЗОРИШТА ЛУТАКА 
(РУСИЈА) 
 
На основу добрих и пријатељских односа Републике Србије и Руске Федерације, 
Министарстава културе две пријатељске земље и позоришно-културних интереса у 
циљу остварења међусобне позоришне и културне сарадње, потписан је протокол о 
четворогодишњој сарадњи који укључује неке од следећих садржаја: 
 

• Да се у Србији и Русији приказују највреднија  и уметнички најрелевантнија 
сценска остварења за децу Малог позоришта „Душко Радовић“  из Београда и 
Самарског позоришта лутака  из Самаре;  

• Да својом сарадњом и разменом гостовања допринесу промоцији и 
афирмацији културних вредности Србије и Русије; 
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• Да зближавају децу Србије и Русије и чувају специфичности језика заједничког 
богатства  и културног наслеђа; 

• Да афирмишу позоришни живот за децу и културу уопште; 
• Да врше размену редитеља, сценографа, композитора, текстова, гостовања и 

других видова позоришног стваралаштва. 
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6. „ТИ МОЖЕШ“ 
Манифестација у организацији Секретаријата за образовање и дечју заштиту 
поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом 
 
3. децембар, Мало позориште „Душко Радовић“ 
 
 
Секретаријат за образовање и дечју заштититу, у сарадњи са школама за образовање 
и васпитање деце са сметњама у развоју, пету годину за редом организује 
манифестацију под називом „Ти можеш“ која се одржава поводом  обележавања 
Међународног дана особа са инвалидитетом. 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је другу годину за редом домаћин ове 
манифестације, у оквиру које се одржавају програми које изводе ученици школа за 
образовање и васпитање деце са сметњама у развоју (глума, песма и игра) и продајну 
изложбу дечјих радова. 
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7. „МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ“  
Концерт поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом 
 

 
 
У Малом позоришту „Душко Радовић“ 3. 
децембра у 20 сати, поводом обележавања 
Међународног дана особа са инвалидитетом 
одржан је концерт под називом - 
„Музички времеплов“.  
 
Овај догађај настао је у организацији 
Удружења „Небоград“ у сарадњи са 
Националном организацијом особа са 
инвалидитетом, и део је пројекта „Едукацијом 
и културом до инклузије“ који је подржан од 
стране Секретаријата за социјалну заштиту. 
 
На концерту, поред чланова „Небограда“ који 
су носиоци целокупног програма (млади са 
интелектуалним инвалидитетом), као гости 
учествовали су  млади оперски 

певачи, чланови  уметничког  удружења  МОТО, Наташа Рашић (мецосопран) и 
Никола Микић (баритон). Програм концерта  штампан је и на Брајевом писму.          
 

     
Удружење „Небоград“, фотографије са проба 

 
 
Пре концерта премијерно је емитован спот за нумеру „Ти можеш све“, текстописца  
Ане  Сретеновић, коју изводе  чланови ВИС   „Небоград“ и познате  личности Биљана 
Крстић, Небојша Дугалић, Бојана Стаменов, Иван Михаиловић, Инспектор Блажа и 
првакиња опере Народног позоришта Наташа Јовић Тривић. 
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8. ИЗЛОЖБА СЛИКА ГРУЈЕ СТАНИЧКОВА  
Поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом  
 
 

 
У Малом позоришту „Душко Радовић“ поводом 
обележавања Међународног дана особа са 
инвалидитетом, 3. децембра у фоајеу су 
изложени радови Грује Станичкова. 
 
Груја Станичков је рођен 24. априла 1998. 
године у Новом Саду. У најранијем узрасту му 
је постављена дијагноза первазивни развојни 
поремећај са елементима аутизма.  То је 
условило спорији развој говора али је 
вероватно утицало да његов таленат дође до 
изражаја. Почиње да црта и од оловке и 
папира се не одваја ни кад одлази у кревет на 
спавање. Рано је научио да чита тако да је увек 
окружен књигама. Поред сликања занима га и 
израда макета. Завршио је Основну школу 
„Јован Дучић“ у Петроварадину уз помоћ 
личног пратиоца, а затим средњу Школу за 
дизајн „Богдан Шупут“ у Новом Саду, смер 
ликовни техничар. Жеља му је да студира 
Академију уметности. 
 

 
Изложбе: 
2019. „Галерија и аутизам“, Галерија поклон збирке Рајка Мамузића, Нови Сад; 
2019. Груја Станичков, Трибина младих, Културни центар Новог Сада, Нови Сад; 
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5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА 
  

Укупан број посетилаца (гледалаца) са упоредним податком у 
односу на 2018. годину 
 

2018. 2019. 
43.130 40.284 

 
Структура посећености програма у односу на врсту програма  број                  % 
Програми установе у матичном простору                                                             26.172 64,97 
Копродукције („Наглавачке“) 52 0,13 
Програми установе ван матичног простора    8.112 20,14 
Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 
установи у уступљеним терминима                                              

3.835 9,52 

Гостовања из иностранства                    2.113 5,25 
 

Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2018. години   237 
Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2019. години 215 
 
Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2018. години 18 
Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2019. години 23 
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У наредној табели приказани су програми установе са подацима о броју извођења, 
броју публике и процентуалној попуњености сале у 2019. години: 
 
1. Програми установе у матичном простору (200 места): 
Сцена за децу 
Назив представе Број 

извођења 
Број публике Попуњеност сале 

(%) 
1. „Аска и вук“ 10 1221 61,05 
2. „Бајка о чаробном камену“ 6 1032 86 
3. „Камени цвет“ 7 789 56,36 
4. „Карлсон с крова“ 6 539 44,92 
5. „Капетан Џон Пиплфокс - у новом 

миленијуму“ 
4 564 70,5 

6. „Књига лутања“ –  
(капацитет 50 места) 

17 717 84,35 

7. „Књига о џунгли“ 11 1537 69,86 
8. „Мала школа рокенрола“ 7 1090 77,86 
9. „Мачак у чизмама“ 12 1543 64,29 
10. „Моби Дик“ 11 1406 63,91 
11. „Новогодишњи рокенрол“ 27 4927 91,24 
12. „Ноћ у Мерлиновом замку“ 3 277 46,17 
13. „Наглавачке“ 

(капацитет 30 места) 
2 52 86,67 

14. „Пинокио“ 1 205 102,5 
15. „Прича о Светом Сави“ 9 1080 60 
16. „Судбина једног Чарлија“ 6 682 56,83 
17. „Срце у јунака Краљевића Марка“ 10 1170 58,5 
18. „Три прасета“ 5 509 50,9 
19. „Цар је го!“ 2 346 86,5 
20. „Циркус Марио & Нета“ 2 206 51,5 
21. „Чаробна књига“ 6 857 71,42 
22. „Чудотворно кресиво“ 13 1095 42,12 

УКУПНО: 177 21.844 67,43 
 
Вечерња/Тинејџ сцена  
Назив представе Број 

извођења 
Број публике Попуњеност сале 

(%) 
1. „Бонтон“ 10 1228 61,4 
2. „Велики одмор“ 12 1449 60,38 
3. „Мали каплар“ (Час историје) 7 769 54,93 
4. „Миљаковац, то јест Нови Зеланд“ 2 207 51,75 
5. „Плави чуперак“ 7 727 51,93 

УКУПНО: 38 4.380 56,08 
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2. Програми који су реализовани током 2019. године, а нису били предвиђени 
планом (у матичном простору – сцена, фоаје, галерија): 

 
1. Пета национална научно-стручна конференција с међународним учешћем 

ВАСПИТАВАТИ КУЛТУРОМ: Ка друштву у ком су вредности важне 
1100 

2. Гостовање Шијанског уметничког позоришта за децу (Кинa) 400 
3. Гостовање Самарског позоришта лутака (Русија) 800 
4. Манифестација „Ти можеш“, поводом обележавања Међународног дана 

особа са инвалидитетом  
350 

5. „Музички времеплов“, концерт поводом обележавања Међународног дана 
особа са инвалидитетом 

200 

6. „Изложба слика Грује Станичкова“, поводом обележавања Међународног 
дана особа са инвалидитетом  

100 

УКУПНО: 2950 
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6. ФИНАНСИЈЕ 

  

 
 
Финансирање 

Програмски 
трошкови 

Зараде 
и солид. пом. за 

запосл. 

Редовни 
материјални  и 

стални 
трошкови 

Инвестиције и 
инвестиционо 

одржавање опреме 
УКУПНО 

Структура прихода 21.848.029,90 65.867.645,75 29.636.637,80  117.352.313,45 
1. Буџетска 
средства 

     

- Града 11.976.856,42 63.274.577,57 28.511.943,43  103.763.377,42 
- Републике      
- општине      
2.  Остали извори      
- донације*      
- спонзори 800.000,00    800.000,00 
- приход од 
реализације 
програма 
(улазнице, 
чланарине и др. 
програми) 

9.036.173,48 2.593.068,18 1.124.694,37  12.753.936,03 

- приход од услуга  35.000,00    35.000,00 
- остали сопствени 
приходи  
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку доставити у 
прилогу) 

2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора 
 
1. Управни одбор оцењује да су у 2019. години реализовани планирани програмски 
послови и задаци, а што потврђују оцене и констатације изнете у Годишњем извештају, у 
коме се посебно истиче да су реализовани сви програми предвиђени Планом рада за 2019. 
годину:  
  

- „Прича о Светом Сави“, Братислав Петковић,  режија Саша Габрић. Представа 
је премијерно изведена 01. марта 2019. године (сцена за децу); 

- „Чудотворно кресиво“, Х. К. Андерсен/Јелена Поповић, режија Горан 
Баланчевић. Представа је премијерно изведена 22. мартa 2019. године (сцена за 
децу); 

- „Бајка о чаробном камену“, Давор Драгојевић, режија Давор Драгојевић. 
Представа је премијерно изведена 24. априлa 2019. године (сцена за децу); 

- „Срце у јунака Краљевића Марка“, Јордан Цветановић, режија Југ 
Радивојевић. Представа је премијерно изведена 23. октобра 2019. године 
(сцена за децу); 

- Прослава поводом обележавање 70 година позоришта и издавање 
монографије „70 година разноликости“; 

- Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској 
Бања Лука, 19. и 20. новембар 2019. године; 

- „Дјечије казалиште без граница“, гостовање у Градском позоришту „Жар 
птица“, Загреб (Хрватска);  

- Гостовање Малог позоришта „Душко Радовић“ на 32. Mеђународном 
позоришном фестивалу „Валисе“, Ломжа (Пољска). 

 
Такође, у Годишњем извештају се истиче да су реализовани и важни програми који нису 
били предвиђени усвојеним Планом као што су: 
 

-  Учешће на фестивалима: 50. Сусрети професионалних позоришта лутака 
Србије (Суботица), 13. Враголасте позориштарије (Смедеревска Паланка), 18. 
Међународни фестивал позоришта за дјецу (Бања Лука), 26. Међународни 
фестивал позоришта за децу (Суботица), 6. Позоришни фестивал „Театар у 
тврђави“ (Смедерево), 48. Ђачки Вуков сабор (Тршић), 36. Нушићеви дани 
(Смедерево), 20. Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта 
за дјецу „Лут фест“ (Источно Сарајево), 21. Међународни луткарски фестивал 
„Златна искра“ (Крагујевац), 2. Зимски позоришни фестивал за децу (Алексинац); 
- Гостовања у: Центру за културу Лазаревац (четири извођења);  
- Пета национална научно-стручна конференција с међународним учешћем; 

Васпитавати културом: Ка друштву у ком су вредности важне;  
- Гостовање Шијанског уметничког позоришта за децу (Кинa); 
- Гостовање Самарског позоришта лутака (Русија); 
- Манифестација „Ти можеш“, поводом обележавања Међународног дана особа 
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са инвалидитетом; 
- Изложба слика Грује Станичкова, поводом обележавања Међународног дана 

особа са инвалидитетом;  
- „Музички времеплов“, концерт поводом обележавања Међународног дана 

особа са инвалидитетом. 
 
 
2. Позориште је у оквиру прославе 70 година рада Малог позоришта „Душко Радовић“ 
припремило читав низ програма и догађаја као што је издавање монографије која се на 
темељан и студиозан начин бави програмима и продукцијама једног од најстаријих и 
највећих професионалних позоришта за децу и младе у региону. Поред тога, на сам дан 
обележавања јубилеја приређен је изузетан музичко-сценски програм који је укључивао 
наступ Хора Дечјег културног центра, приказивање кратког документарног филма о 
позоришту и премијеру представе за децу „Срце у јунака Краљевића Марка“. 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ је у 2019. години учествовало на великом број 
гостовања и фестивала,   на којима је освојило следеће награде и признања: 
 

- 13. Враголасте позориштарије, Смедеревска Паланка 
(„Чудотворно кресиво“ најбоља представа у категорији професионалних 
представа за децу)  

- 26. Међународни фестивал позоришта за децу, Суботица 
(„Чудотворно кресиво“ награда за најбољи дизајн лутака Борису Чакширану) 

- 20. Међународни фестивал професионалних луткарских позоришта за дјецу 
„Лут фест“, Источно Сарајево 
(„Бајка о чаробном камену“ награда за  креацију лутке Краљице Гуштера 
Зорани Милошаковић Тасић) 

- 2. Зимски позоришни фестивал за децу, Алексинац 
(Специјална награда за колективну игру ансамблу представе „Велики одмор“) 
 
 

 
Славко Вејиновић,  

Председник Управног одбора 
 
  



 
 

35 

3. Оцена програма и посебне напомене директора 
 

2019. година у Малом позоришту „Душко Радовић“ протекла је уз квалитетне 
продукције у оквиру које су успешно остварене четири премијере, од којих су две у 
играној а две у луткарској форми. 
 
Текстове домаћих аутора представљале су представе „Прича о Светом Сави“ 
(Братислав Петковић), „Бајка о чаробном камену“ (Давор Драгојевић), „Срце у јунака 
Краљевића Марка“ (Јордан Цветановић), чиме смо наставили традицију 
стимулисања домаћих драмских аутора. Четврта премијера из протекле године 
рађена је по тексту страног писца – у питању је луткарска представа „Чудотворно 
кресиво“, рађена по мотивима великог данског писца  Ханса Кристијана Андерсена, 
коју је Јелена Поповић расписала и представила публици у новом и сјајном руху. 
Такође, ова представа је освојила већину годишњих награда које се традиционално 
додељују на Дан позоришта, али и највећи број награда на фестивалима на којима је 
учествовало Позориште. 
 
Ову годину обележио је важан јубилеј за наше позориште. Мало позориште „Душко 
Радовић“ навршило је 70 година постојања, један леп период активног, истрајног и 
успешног културног утицаја на децу и младе. Тим поводом, на Дан позоришта је први 
пут на нашим сценама изведена драма за децу Јордана Цветановића у режији Југа 
Радивојевића „Срце у јунака Краљевића Марка“. Издали смо и исцрпну монографију 
под називом „70 година разноликости“, коју је приредила глумица Малог позоришта 
и театролог - Маријана Петровић. У оквиру овог јубилеја, изведене су бесплатне 
представе за децу у извођењу Шијанског уметничког позоришта за децу (Кина) и Самарског 
позоришта лутака (Русија) са којим је потписан и протокол о четворогодишњој сарадњи, у циљу 
остварења међусобне позоришне и културне сарадње и оснаживања добрих и пријатељских 
односа Републике Србије и Руске Федерације. 
 
Мало позориште „Душко Радовић“ наставља успешна гостовања на фестивалима у 
градовима широм региона (Суботица, Бања Лука, Смедерево, Источно Сарајево, 
Крагујевац, Алексинац, Тршић,  Смедеревска Паланка) на којима осваја четири 
награде. Издвајају се и гостовања на фестивалу Дечије казалиште без граница 
(Загреб) са представом „Мала школа рокенрола“ и на Mеђународном позоришном 
фестивалу „Валисе“(Ломжа, Пољска) са представом „Карлсон са крова“. 
 
Ову годину обележило је и одржавање пете националне научно-стручне 
конференције с међународним учешћем под називом „Васпитавати културом: Ка 
друштву у ком су вредности важне“. 
 
Као и сваке године Позориште је усмерило свој рад у манифестације хуманитарног 
карактера: 

- Манифестација „Ти можеш“, поводом обележавања Међународног дана 
особа са инвалидитетом; 

- Изложба слика Грује Станичкова, поводом обележавања Међународног 
дана особа са инвалидитетом;  
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- „Музички времеплов“, концерт поводом обележавања Међународног дана 
особа са инвалидитетом. 

 
Поред тога, позориште и даље настоји да продужи добру традицију хуманитарног 
доприноса друштву на следеће начине: 
 

- Удружење дефектолога сваке године код нас организује завршну 
приредбу; 

- У нашем позоришту за сваку представу су обезбеђене бесплатне улазнице 
за децу са инвалидитетом, сметњама у развоју и без родитељског старања, 
а на Тинејџ сцени и за одрасле особе оболеле од тешких болести; 

- Предшколске установе код нас организују своје завршне приредбе што је 
посебно важно обзиром да са њима непосредно сарађујемо; 

- Бесплатне карте за жене које се лече од последица рака дојке; 
- Бесплатне карте за пензионере и ратне војне инвалиде. 

 
Мало позориште „Душко Радовић“ је у оквиру хуманитарних активности у току 2019. 
године уступањем бесплатних улазница, омогућило посету  позоришта следећим 
установама и организацијама: 

- Хуманитарној организацији „Дечје срце“ 
- Школи за основно и средње образовање са домом „Свети Сава“ Умка 
- Основној школи „Антон Скала“ 
- Школи за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“. 

 
Позориште је и у овој године подржало реализацију програма „Мали позоришни 
експерти“ који је намењен деци и младима узраста од 8 до 12 година, који у току 
једногодишњег програма учествују у наменски креираном позоришном и 
образовном програму. Циљ програма је развој дечјих интересовања за позориште, а 
истовремено омогућава позоришним ствараоцима да боље разумеју дечје потребе, 
очекивања и перспективу. Програм је настао по угледу на део Starke Stücke фестивала 
за дечју и младу публику у Франкфурту на Мајни. У Београду га је покренула група 
младих позоришних професионалаца окупљених око програма Аситеж Дијалози на 
Битеф Полифонији 2016. године.  
 
Такође, позориште је подржало и реализацију програма за развој младе позоришне 
публике „Позоришна значка“ које је организовало Омладинско позориште „Патос“ из 
Смедерева. Кроз програм је прошло 8 основних школа и скоро 6000 ђака, који су 
током године погледали организовано 4 позоришне представе и водили позоришне 
дневнике где су бележили своје утиске. 
 
Позориште је и 2019. години извршило набавку савремене опреме  која је преко 
потребна за подизање технолошког нивоа на ком Позориште функционише, као што 
су Бинскa опремa са инструментима и пратећом опремом и ултрабарови. 
 

https://www.facebook.com/Starke-St%C3%BCcke-437064543029858/?__xts__%5B0%5D=68.ARD7gwzJo_SQax2_bkF-HZa_FjbpobB3Fgb5oD05Zip--wEkcaULMgdITAu5COUhasSJeFjDBVnNCeLQ9PL0lZdV_7e4w7WsApGoidLAYQK3QXtGZKQPmTEYh8kWUehM0bSUWGrmyfvhwrZGbcKAS3Azh1zfvyLY-4Xmbx7CArKONdS1C3QIxMnazG9jJ7W8OecZtNkVIPz7FuqljaPw12fQ&__xts__%5B1%5D=68.ARD4ziSxdBqG3wUmuTxDY1A2ignSFzNxhhst3f7W5qXed6GmL5jioYZME5AWclulI-_iWOvCGMTmrUye-nTmZwYazYhhLHNch6BZQ0VDWQrZeymEQrbnXZ60QAGa8xd7TI9efTyadzr5-8QixJOAjU1sShV6aHFBXbqcnwdmdJRVx-iCAKNTSpgK1atheGGuz4o7wvCkgTuA7gewqQUL9HPL&__tn__=K-R&eid=ARBaQETmCjyLNfamyuETRLmnSoYC5hKAA7h5h5CGeKg2_dzXju1hjWNZM9jVtqiS4KBpAeM_bAh5OyNC&fref=mentions
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Иако сам на функцији директора од октобра 2019., по резултатима који су остали иза 
протекле године видим труд, љубав и посвећеност који колектив улаже у свој рад у 
позоришту, и за који сам уверен да се показује и осећа у продукцијама Малог 
позоришта „Душко Радовић“, и зато желим да им се захвалим, уз уверење да ћемо 
наставити да тежимо још бољим резултатима. 
 
И на крају, желим да се захвалим Секретеријату за културу града Београда на  
подршци и помоћи око реализације свих пројеката у 2019. години. 

 
 

в.д. директора Малог позоришта „Душко Радовић“ 
Александар Николић 

 
 

 
 

 

 

 
 Датум подношења извештаја Директор 

__.__.2019. 
 ________________________________ ___________________ 
 



 
 
ПРИЛОГ 1: Оцена програма од стране  стручне јавности – 
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