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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 30.07.2020. 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 2020. 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 МаџарчићаКорчагина бр. 3, укупне површине 296 м² за потребе магацина декора и обављања
столарске, вајарске и браварске делатности на период од пет година. Поменутим
решењем непокретност –пословни простор-магацин, у укупној површини од 660 м2,
на период од 5 година без накнаде, користили су Мало позориште „Душко Радовић“
у површини од 269 м2 и Београдско драмско позориште у површини од 364 м2.
Између Града Београд-Градске управе града Београда-Секретаријата за имовинске и
правне послове-Сектора за управљање пословним простором-Одељења за закуп и
правне послове и Београдског драмског позоришта, дана 20.03.2018. године
потписан је Записник о примопредаји пословног простора број 151. Због тога, Мало
позориште „Душко Радовић“ и Београдско драмско позориште дана 03.04.2018.
године закључили су Споразумни раскид Уговора о регулисању међусобних права и
обавеза од 15.05.5015. године. Имајући у виду да постоји потреба Малог позоришта
„Душко Радовић“ да и даље користи целу непокретност, јер у објекту позоришта у
Абердаревој број 1, нема довољно простора за одлагање декора као и простора за
обављање столарске, браварске и вајарске делатности, сматрамо да је неопходно да
позориште, надаље без накнаде, користи горе описан пословни простор у Земун
Пољу у улици Душана Маџаричића-Корчагина број 3, у складу са својим потребама у
укупној површини од 660 м2, позорште је у више наварата достављало Захтев за
бесплатно коршћење пословни простор у улици Душана Мађарчића-Корчагина број
3 у Земун Пољу, у целости, као и ургенције.

 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.
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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.

На основу Решење Замнеика градоначелника града Београда број 463-2741/15-Г-01
од 09.04.2015. године, дана 29,.04.2015. године, потписан је Уговор о давању на
коришћење непокретности између Малог позоришта „Душко Радовић“ и
Секретеријата за имовинске и првне послове којим је дата на коришћење без
накнеде на период од 20 година, рачунајући од дана доношења решења,
непокретност у Абердаревој број 1.
Магацински простор у улици Душана Маџарчића-Корчагина бр. 3

Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 09.10.2015.

 Стање простора и опреме (кратак опис):
Финансијским планом за 2020. годину предвиђено је редовно одржавање система, и
то 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);
ревизији трафо станице;
мерењу громобранске инсталације које се ради на две године у циљу обнове
атеста у складу са Законом о заштити од пожара;
 одржавању опште електричне инсталације у складу са Законом о заштити од
пожара и других закона.
Међутим, горе наведени послови нису вршени почев од маја 2020. године због
недостатка финасијских средстава које је проузроковала пандемија Корона вируса.
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 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 2020. години
 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда
по Закључцима градоначелника:

У 2020. 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
Набавка компјутера са
пратећом опремом
Набавка комоде за
фрижидер

Број набавке
Н8-20
/

Вредност набавке Реализован износ
220.000,00 дин.
213.193,93,01 дин.
са ПДВ-ом
са ПДВ-ом
/

35.206,00 дин. Са
ПДВ-ом

 Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода
(врста набавке, реализовани износ):
У 2020. години није било набавке опреме и одржавања објекта из сопстевног
прихода.
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА
Стање на дан 31.12.2020. године
Запослени на неодређено време
Запослени на одређено време
Укупно:

51
2
53
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО
СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА:
Програми који су били предвиђени планом за 2020. годину:
1. Премијера „Алиса у земљи чуда“
Напомена: Дана 14.01.2020. године одлуком Управног одбора одлучено је да се
уместо наслова „Алиса у земљи чуда“ ради наслов „Пепељуга“.
2. Премијера „Гуливер“
3. Премијера „Дечак са кофером“
4. Премијера „Украдени принц и изгубљена принцеза“
5. Премијера „Пипи Дуга чарапа у водама јужног мора“
6. Премијера „Дечје царство“
Дана 05.10.2020. године одлуком Управног одбора одлучено је да се уместо
наслова „Пипи Дуга Чарапа у водама јужног мора“ ради наслов „Крадљивци
кокосових ораха“ и уместо наслова “Дечје царство“ ради наслов „Утопија“.
7. Премијера „Бајка о мајци“
8. Фестивал Загреб
9. Дани МПДР у Бања Луци
ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ ЗА 2020.ГОД, А НИСУ
РЕАЛИЗОВАНИ ЗБОГ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕУСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ КОВИД19:
Премијера „Украдени принц и изгубљена принцеза“
Премијера „Бајка о мајци“
Фестивал Загреб
Дани МПДР у Бања Луци
Програми који су реализовани током 2020. године, а нису били предвиђени
планом:
1. Учешће на фестивалима и манифестацијама:
Битеф полифонија – на Отвореној сцени на Скверу Мире Траиловић –
видео презентација представе „Аска и вук“ и разговор са редитељком.
19. Међународни фестивал позоришта за дјецу Бања Лука
27. Међународни фестивал позоришта за децу у Суботици
„Зимски дечији бал“ у сарадњи са Уметничким ансамблом Министарства
одбране „Станислав Бинички“ .
2. Гостовања:
„Мала школа рокенрола“, Београдска летња сцена на стадиону Ташмајдан
3. Хуманитарни програм:
Мало позориште је посетило Свратиште за децу Београд 11.06.2020.
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4.

године и донирало средства набављена у оквиру хуманитарне балске
лутрије која је ораганизована у оквиру Зимског дечијег бала.
Мало позориште је подржало програма Мали позоришни експерти за децу
од 8-12 година коју организује Удружења „Три гроша“.
Инклузивна представа у оквиру Међународног дана знаковних језика, 23.
09.2020. године.
Онлајн програм
У дигиталном простору Мало позориште је понудило велики број
разноврсних програма и садржаја Малог позоришта, као и учествовало на
онлајн манифестацијама.

Програми установе који су реализовани ван матичног простора:
1.
Битеф полифонија – на Отвореној сцени на Скверу Мире
Траиловић, у оквиру у програмског блока Игра за живот
учествовало са видео презентацијом представе „Аска и
Вук“ и разговором редитељке Татјане Станковић
2.
„Гуливер“, 19. Међународни фестивал позоришта за дјецу
Бања Лука
3.
„Гуливер“, 27. Међународни фестивал позоришта за децу у
Суботици,
4.
„Мала школа рокенрола“, Београдска летња сцена на
стадиону Ташмајдан

13.09.2020.
16.10.2020.
21.09.2020.
27.06.2020.

Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима:
1.
„Сирано де Бержерак“
11.03.2020.
Дечје позориште Републике Српске из Бањалуке
2.
„Краљ Жабац“
10.03.2020.
Дечје позориште Републике Српске из Бањалуке
3.
„Јежева кућица“
25.01.2020.
Трстеничко позориште
4.
Балетски центар „Ана Пфлуг“
12.01.2020.
„Уображена принцеза“
5.
Дах театар представа „За твоје добро“
27.10.2020.
6.
ФИСТИЋ на бис представа „Натарг у море, даље од острва“
29.12.2020.

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ ЗА 2020.
ГОДИНУ

1. Представа за децу
Премијера представе „Пепељуга“ по драмском тексту Александра Поповића,
„Пепељуга“ Александра Аце Поповића је једно од капиталних дела српске и
југословенске књижевности за децу. Оно што једно дело чини класичним је његова
свевременост и, збиља, „Пепељуга“ Аце Поповића чини се необично актуелном. У
сржи њеног драмског света је један метасукоб, сукоб између извештачености и
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аутентичности, сукоб између правог осећања љубави према другом људском бићу и
нарцисоидне, а дубоко лажне, љубави према себи која се на другог само пројектује,
као одраз у огледалу.
Како би испратила Поповићев крајње разигран, на моменте намерно претеран, сочан
и поетичан језик у овој представи изабрана је епоха барока да се у њу смести радња
Пепељуге. Као што је и Поповићев језик китњаст, хипертрофиран, музикалан, тако је
и барок епоха претеривања, и врло често епоха тријумфа форме над садржином. Он је
такође и епоха чудесне лепоте и због свега овога адекватан је да отелотвори
комплексни свет ове „Пепељуге“. „Пепељуга“ је замишљена као мали спектакл за
дечју публику али у сржи тог спектакла сакривен је моралитет.
Ова представа реализована је у режији Стевана Бодроже, по адаптацији Марије
Стојановић. Сценограф је Зорана Петров, костимограф Сенка Раносављевић,
композитор Срђан Марковић. Сценски покрет радила је Јована Иконић, а асистент
костимографа је Давид Лулић. Улоге у представи су поверене Владислави Ђорђевић
као Пепељуги, Недиму Незировићу као Принцу, Маријани Вићентијевић Бадовинац
као Маћехи, Душици Синобад као Оцу, Јелени Ћурувији Ђурици као Пепини, Јовани
Цветковић као Рози, Угљеши Спасојевићу (у сарадњи са Пулс Театром Лазаревац) као
Генералу, Катарини Димитријевић као Маркизи Лизи, Николи Шурбановићу као
Ађутанту, Николи Керкезу као Цару, Маријани Петровић као Виконтеси Теси, Радици
Маринковић као Грофици Крофници.

10

2. Луткарска представа за децу
Премијера представе „Гуливер“, према драмском тексту Зорана Ђерића (по
мотивима „Гуливерових путовања“ Џонатана Свифта),
Драмски текст за децу Зорана Ђерића је написан по мотивима Гуливерових
путовања Џонатана Свифта (1667-1745). Књига је објављена пре 300 година, али је и
даље читају подједнако и деца и одрасли, свако на свој начин. Одрасли у њој виде
утопију и дистопију, цене њену сатиричност и пародичност. Деца уживају у
Гуливеровим авантурама, у његовим путовањима у далеке и необичне земље. Те
земље су, у ствари, непостојеће. У роману их има више, а овде су описане две:
Лилипут, земља малих људи и Бробдингнаг, земља џинова.
Гуливер је међу Лилипутанцима – џин, па се осећа и понаша надмено, спреман је да
помогне у решавању њихових проблема, али и да им се свети, кад се према њему
лоше понашају. У земљи џинова – он је патуљак, осећа се понижено и немоћно. То је
опомена и казна за претходну охолост. У режији Исидоре Гонцић Гуливер се спасава.
Излази као победник, да би нам о свему сведочио, поучен искуством великог путника
и бродоломника. Путовање у непознато је велик изазов, али може да буде и велика
опасност. Мало може да буде велико, а велико може да буде мало. Зато се ништа не
сме потцењивати. Живимо у свету великих разлика и супротности. То знају одрасли,
али то треба да знају и деца.

11

Ову представу режирала је Исидора Гонцић, за араматургију и сонгове задужен је
Ђорђе Косић, тотал дизајн представе радила је Мина Миладиновић. Композитор ове
представе је Вера Миланковић, кореограф је Јована Иконић, асистент редитеља је
Јелена Павловић, сарадник на анимацији је Горан Баланчевић. Сонгове изводи Хор
Дечјег културног центра Београд, а диригент је мр Невена Ивановић.

12

3. Представа за децу
Премијера представе „Дечак са кофером“ по драмском тексту Мајка Кенија (по
преводу Милице Наумовић),
Мајк Кени је један од водећих британских писаца комада за децу и младе. Британски
лист „Independent on Sunday“ уврстио га је у 10 најбољих живих драмских писаца.
Његови комади се изводе у позориштима широм света.
“Дечак са кофером” је прича о дванаестогодишњем дечаку који је приморан да
напусти свој дом и крене на дуго и опасно путовање. У малом коферу, који носи са
собом, налази се његово највеће богатство – приче које су му причали родитељи пре
спавања. Уз помоћ тих прича и Крисје, девојчице коју упознаје на путу, дечак успева
да се сретне са братом на сигурном, и исприча нову причу. Своју причу. Причу
малолетних миграната који детињство проводе лутајући светом у потрази за бољим
животом у “обећаној земљи”.
Режију и сценски покрет реализовао је Дамјан Кецојевић, драматург је Бојана Лазић,
сценограф је Зорана Петров, костимограф је Маја Мирковић, а композитор је
Владимир Пејковић. Улоге у представи тумаче Младен Леро, Јелена Илић, Јована
Цветковић, Јелена Ћурувија Ђурица, Дубравка Ковјанић и Недим Незировић.
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4. Представа за децу
Премијера представе „Крадљивци кокосових ораха“, по мотивима бајке народа
Лулу,
Корњача и Пас, гоњени глађу, удружују се у подухвату крађе кокосових ораха од
богатог и осионог Леопарда, који је кокосову палму – иначе део природе – присвојио
за себе. Инспирисана бајком народа Лулу из афричке државе Конго, ова представа
бави се темама солидарности и пријатељства, али и отвара питања као што су: Да ли
је природа заједничко добро или може да припада појединцу? Како треба реаговати
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на неправду и насиље? Како помоћи некоме у невољи? Шта значи бити добар
пријатељ? Да ли смо кукавице ако се у опасним ситуацијама плашимо?
Ову представу режирала је Анђелка Николић, према драматизацији коју је урадила
редитељка у сарадњи са Тијаном Грумић која је и драматург на представи. За сцену,
костим и маске заслужна је Адријана Симовић, а музику креира и изводи Ирена
Поповић. Сценски покрет и кореографију урадила је Исидора Станишић, а асистент
композиторке је Никола Драговић.
Улоге у представи су поверене Владислави Ђорђевић, Душици Синобад, Маријани
Вићентијевић Бадовинац, Маријани Петровић и Милошу Анђелковићу. Гласове у
причи о настанку ноћи дају Владислава Ђорђевић, Марко Чавић и Таша Калуђеровић.
У осмишљавању интерактивних делова представе учествовали су Петар Лукић и
деца - полазници летњег програма Сеоског културног центра Марковац.
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5. ПРОСЛАВА 71 ГОДИНА РАДА МАЛОГ ПОЗОРИШТА „ДУШКО РАДОВИЋ“

Мало позориште „Душко Радовић“ је 23. октобра прославило 71. рођендан! Програм
је почео извођењем представе „Дечак са кофером“, након чега су традиционално
додељене годишње награде „Божидар Валтровић“, „Марија Кулунџић“ и „Милена
Начић“. Одлуку о додели награда за најуспешнија уметничка остварења у
представама које су премијерно изведене у претходних годину дана, донео је
трочлани жири у саставу Милош Самолов (председник), Душица Синобад (члан) и
Татјана Станковић (члан). Поред годишњих награда овом приликом, директор
позоришта Александар Николић, доделио је и јубиларне награде као и захвалнице за
све оне који су дали свој допринос раду позоришта.
Годишње нагреде у 2020. години:
Годишњу награду „Божидар Валтровић“
1.
Годишњу награду „Божидар Валтровић“ за изузетан допринос у Уметничком
сектору: Сандри Вујновић
Годишњу награду „Марија Кулунџић“
2.
за режију представе „Дечак са кофером“: Дамјану Кецојевићу
3.
за улогу Маћехе у представи „Пепељуга“: Маријани Вићентијевић Бадовинац
4.
за улогу Пепине у представи „Пепељуга“, и за улогу у представи „Дечак са
кофером“: Јелени Ћурувији Ђурици
5.
за улогу у представи „Дечак са кофером“: Јовани Цветковић
6.
за улогу у представи „Дечак са кофером“: Недиму Незировићу
7.
за улогу у представи „Дечак са кофером“: Јелени Илић
8.
за улогу у представи „Дечак са кофером“: Дубравки Ковјанић
9.
за улогу у представи „Дечак са кофером“: Младену Леру
10. за сценографију у представама „Пепељуга“ и „Дечак са кофером“: Зорани Петров
11.
12.
13.

за костим у представи „Дечак са кофером“: Маји Мирковић
за музику у представи „Пепељуга“: Срђану Марковићу

за сценски покрет и кореографију у представи „Дечак са кофером“: Дамјану
Кецојевићу
14. за адаптацију драмског текста „Пепељуга“: Марији Стојановић
Годишњу награду „Милена Начић“
15. за изузетну колетивну анимацију у представи „Дечак са кофером“
Јубиларне нагреде у 2020. години:
Захвалницу за 20. година непрекидног рада:
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1.
Ивана Самолов, суфлер
2.
Бранимир Ђурић, возач
3.
Ирена Баждар, сценограф асистент
Захвалницу за 30. година непрекидног рада:
1.
Горан Богосављевић, мајстор позорнице

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ, А
НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ
1. Фестивали и манифестације:
У току 2020. године Мало позориште „Душко Радовић“ због епидемије Ковид19 није учествовало на активностима предвиђеним Финансијским планом и
програмом установе у иностранству, али је учествовало на 4 фестивала и
манифестација у земљи, као и на више онлајн фестивала и манифестација.

ОСТАЛО:
• Битеф полифонија – на Отвореној сцени на Скверу Мире Траиловић, дана
13.09.2020. године Мало позориште је, у оквиру у програмског блока Игра за
живот Битеф полифоније учествовало са видео презентацијом представе
„Аска и Вук“ и разговором редитељке Татјане Станковић.
• У оквиру програмске сарадње, у циљу развоја дечје позоришне публике, Мало
позориште је подржало програма Мали позоришни експерти за децу од 8-12
година коју организује Удружења „Три гроша“.

2. Гостовања:
Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом Ковид-19 Мало позориште није
било у могућности да гостује у иностранству, али је гостовало на „Београдској летњој
сцени“ на стадону Ташмајдан сапредставом „Срце у јунака краљевића Марка“,
26.6.2020.године.
3. Хуманитерне акције/рад
години

Малог позоришта „Душко Радовић“ у 2020.

МАНИФЕСТАЦИЈА „Зимски дечији бал“
Мало позориште „Душко Радовић“ у сарадњи
са Уметничким ансамблом Министарства
одбране „Станислав Бинички“ организовало
је „Зимски дечији бал“ 18.јануара 2020.год. у
свечаној сали Дома Војске Србије.
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Бал је био сачињен од музичког, плесног и драмског програма, а посебан акценат је
на интеракцији извођача са децом, те њиховом културном едукацијом и активним
укључивањем у балску свечаност. Деца су на тај начин имала прилику да науче
плесове попут менуета, валцера, полке, лендлера, кан-кана, али и грађанског кола
насталог на српском двору. У другом делу програма Бал је прешао у слободнију
форму, где су деца заједно са родитељима могла да уживају уз неке од домаћих
музичких класика из друге половине двадесетог века.

Музички, драмски и плесни програм балске свечаности изводио је Уметнички
ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“, Компанија Балет Младих,
оперска певачица Марија Јелић, и глумци Малог позоришта „Душко Радовић“
Арсеније Тубић, Ивана Аџић, Александра Анђелковић и Никола Керкез, који су уједно
и водили целокупан програм свечаности. Музички програм састојао се од
композитора и дела класичне музике као што су Дмитри Шостакович – „Валцер Бр.
2“, Јохан Штраус ИИ – „Трич-Трач-Полка“, Жак Офенбах – „Кан-кан“; али и музике
извођача као што су Властимир Ђуза Стојиљковић – „Девојко мала“, Габи Новак –
„Једна мала дама шета увек сама“, Оливера Марковић и Душан Јакшић – „Чамац на
Тиси“, Идоли – „Чоколада“.

ПОСЕТА СВРАТИШТУ
Дана 11.06.2020. године Мало позориште је посетило Свратиште за децу Београд и
том приликом деци је прказан програм који су извели глумци Горан Баланчевић и
Катарина Димиотирјевић и Арсеније Тубић. Истог дана Мало позориште је
свратишту за децу Београда донирало средства у виду најпотребнијих хигијенских
средстава која су набављена у оквиру хуманитарне балске лутрије која је
ораганизована у оквиру Зимског дечијег бала у сарадњи са Уметничким ансамблом
Министарства одбране „Стабнислав Бинички“ и Фондације Њеног Краљевског
Височанства Принцезе Катарине Карађорђевић.
ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА
Дана 23. 09.2020. године, у оквиру Међународног дана знаковних језика, глумац
Горан Баланчевић је извео инклузивна представа у име Малог позоришта „Душко
Радовић“.
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НОВОГОДИШЊА ОНЛАЈН ПРЕДСТАВА
Онлајн емитовање представе „Гуливерово новогодишње путовање“ у заказаном
термину бесплатно за кориснике и запослене : Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити Србије, Синдиката лекара и фармацеута Србије, Синдиката
медицинских сестара и техничара Србије, Института за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, Центар за заштиту младих, Центра за заштиту
одојчади, деце и омладене (Звечанска).
4. Онлајн програм
Мало позориште „Душко Радовић“ је свој допринос у временима која су обележена
одсуством великог броја садржаја, реализовао у дигиталном простору велики број
разноврсних програма и садржаја.
Програми који су емитовани на Youtube каналу Малог позоришта „Душко Радовић“:
Као начин прилагођавања на ванредно стање и немогућност извођења редовног
репертоара, Мало позориште „Душко Радовић“, је у у периоду 20.03.-03.06.2020.
године, реализовало програм „Мало позориште на малим екранима“.

Назив програма: „Мало позориште на малим екранима“
Назив представе
Датум
Број прегледа
емитовања
„Књига о џунгли“
20.03.
20.311
„Страшне приче браће Грим“
29.03.
5.437
„Андерсенови кувари“
03.04.
3.568
„Чудотворно кресиво“
12.04.
1.474
„Аска и вук“
19.04.
2.062
„Моби Дик“
26.04.
1.440
„Капетан Џон Пиплфокс – у новом миленијуму“
02.05.
1.639
„Судбина једног Чарлија“
10.05.
495
„Бура“
17.05.
402
„Циркус Марио & Нета“
24.05.
357
„Камени цвет“
31.05.
383
Укупно прегледа:
37.568
Поред програма „Мало позориште на малим екранима“ у оквиру кога је сваке недеље
емитована по једна представа за децу, осмишљен је и реализован серијал аудио бајки
под називом „Бајка у 7“. Сваке недеље емитована је нова бајка, коју је оживљавао
добро познати глас Владиславе Ђорђевић (синхронизација насловног јунака
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анимиране серије „Сунђер Боб Коцкалоне“,
Мадагаскара“ и многи други).

„Рен и Стимпи“, „Пингвини са

Уз сваку бајку, долазио је и пропратни текст о писцу, композитору музике, као и
самој бајци, уз предлоге како да слушање бајке учинимо што занимљивијим кроз
едукативно-интерактивну игру „Мали музички детективи“.

У наставку прилажемо кратак део текста који је био пратећи садржај програма
„Бајка у 7“: Мали музички детективи – заједно истражујемо музичке мотиве.

Назив програма: „Бајка у 7“
Назив аудио бајке

Датум
емитовања

„Дивљи лабудови“
„Свињар“
„Славуј“
„Палчица“
„Мала сирена“
(први део)
„Мала сирена“
(други део)
„Оловни војник“
„Принцеза на зрну грашка“
„Глупи Јаша“
„Зли кнез“
„Дани у недељи“

Број прегледа
25.03.
31.03.
08.04.
15.04.
22.04.

2.552
2.251
1.597
1.079
901

06.05.
13.05.
20.05.
27.05.
03.06.
Укупно прегледа:

448
372
261
170
161
10.145

29.04.

353

„Правите сa Мином“, у коме Мина Миладиновић, ауторка која стоји иза бренда
„Коко Даш“ и бројних сценографија и креација које красе градски простор, показује
све фазе израде лабуда од папира.
Назив програма: „Правите са Мином“
Назив

Датум
емитовања

Број прегледа
27.03.

1.422

Укупан броје прегледа на YouTube каналу позоришта на дан
24.06.2020. године:

49.135

„Принц лабуд од папира“

У овом периоди значајно расте интересовање за онлине садржаје за децу, што се
могло видети и по изузетно великом броју прегледа на каналу позоришта:
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Програми који су реализовани на друштвеним мрежама Малог позоришта „Душко
Радовић“ / Facebook и Instagram
Посебна програмска целина, која се показала као веома добро прихваћена и
подржана од стране публике је „Мало путовање кроз историју уметности“, која је
објављивана сваког петка у 17 сати на Instagram Storiju (@malopozorsite1948).
Интеракивно-едукативна форма, која је осмишљена и креирана на духовит и
савремен начин уз додавање коментара, стикера и GIF-ова показала се као изузетан
приступ у обради тема из уметности за најмлађе.
Поред одговорања на постављена питања, публика је имала прилику да учествује
кроз различите креативне активности (додавање стикера, цртање и сликање,
прављење лутака и објеката). Креатори програма „Мало путовање кроз историју
уметности“ су Љиљана Перовић, званични водич музеја Лувр и Орсеј и Ђорђе Косић,
драмски писац и драматург.
У оквиру овог програма „путовали“ смо су различите земље, и различите године
историје човечанства, да бисмо упознали велике уметнике и њихова дела - Виже
Лебрен, Жак Луј Давида, Албрехта Дирера, Ђузепеа Арчимболда, античку Нику са
Самотраке, Леонарда да Винчија, Пабла Пикаса.
Потпуно нов програмски формат културних садржаја реализован кроз „Мало
путовање кроз историју уметности“, након веома позитивног одазива публике која је
у њему активно учествовала, осмислили смо и нов начин да се публика свих узраста
ближе упозна са - историјом позоришта.
Сваке среде, петка и недеље u 19 часова на Instagram страници Малог позоришта, у
програму „Мала историја позоришта“ говорили смо о мање познатим позоришним
изразима и занимљивостима из историје позоришта и драме, било да је реч о
пореклу веровања да је „Магбет“ проклета драма, о џиновским марионетама у
Северној Француској или о плаћеним пљескачима у позориштu. Програм је остварен
у савременом, неоптерећујућем, интерактивном формату, који има за циљ да даље
едукује позоришну публику, али и заинтересује оне које то можда још увек нису.
Садржаје за овај програм осмиљавао је и уређивао Ђорђе Косић, млади награђивани
драмски писац и драматург.
Онлајн емитовање представе „Гуливерово новогодишње путовање“ у заказаном
термину бесплатно за кориснике и запослене : Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити Србије, Синдиката лекара и фармацеута Србије, Синдиката
медицинских сестара и техничара Србије, Института за здравствену заштиту мајке и
детета Србије „Др Вукан Чупић“, Центар за заштиту младих, Центра за заштиту
одојчади, деце и омладене (Звечанска).
Извођење новогодишњег програма: онлајн емитовање представе „Гуливерово
новогодишње путовање“ и „Видео позив од Деда Мраза“.
Онлине програми који су реализовани у сарадњи са другим установама:
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Мало позориште „Дuшко Радовић“ је учествовало у три онлине манифестације:
1.
2.
3.

Први интернет регионални фестивал театра за дјецу
„Страшне приче браће Грим“
(Youtube канал Градског позоришта Подгорица)
49. Ђачки Вuков сабор
„Аска и вuк“
(Youtube канал Центра за културу „Вук Караџић“ Лозница)
Онлине фестивал „Мали Месс на малим екранима“
„Пепељуга“
(Youtube канал фестивала Месс Сарајево)

14.04.2020.
29.05.2020.
25.10.2020.

ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА
1. Програми установе у матичном простору (205 места) 1:
Сцена за децу
Назив представе
Број извођења
Број публике
1.
„Аска и вук“
3
277
2.
„Бајка о чаробном камену“
4
374
3.
„Камени цвет“
2
79
4.
„Књига лутања“ –
3
155
(капацитет 50 места)
5.
„Књига о џунгли“
1
121
6.
„Мала школа рокенрола“
2
148
7.
„Мачак у чизмама“
1
155
8.
„Моби Дик“
2
260
9.
„Новогодишњи рокенрол“
2
410
10. „Ноћ у Мерлиновом замку“
1
77
11. „Наглавачке“
3
97
(капацитет 40 места)
12. „Прича о Светом Сави“
6
679
13. „Судбина једног Чарлија“
1
76
14. „Срце у јунака Краљевића Марка“
2
128
15. „Циркус Марио & Нета“
1
13
16. „Чудотворно кресиво“
2
124
17. „Пепељуга“
8
799
18. „Гуливер“
4
254

У периоду од марта до децембра 2020. године, представе су извођене у складу са применом мера
превенције и смањења ризика преношења и ширења заразне болести „COVID-19“.
1
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19.
20.
21.

„Скоро свако може да падне, осим чапље!“
„Крадљивци кокосових ораха“
„Гуливерово новогодишње путовање“
УКУПНО:

Вечерња/Тинејџ сцена
Назив представе
1.
„Мали каплар“ (Час историје)
2.
„Миљаковац, то јест Нови Зеланд“
3.
„Плави чуперак“
4.
„Дечак са кофером“

6. ФИНАНСИЈЕ

Финансирање

Структура
прихода
1. Буџетска
средства
- Града
- Републике
- општине
2. Остали
извори
- донације*
- спонзори
- приход од
реализације
програма
(улазнице,
чланарине и др.
програми)
- приход од
услуга

1
2
3
54

Број извођења

УКУПНО:

1
2
1
5
9

51
165
229
4671

Број публике
45
153
78
325
601

68.132.419,08

Редовни
материјални и
стални
трошкови
26.961.862,84

9.802.000,00

66.643.947,00

26.108.930,00

102.554.877,00

750.000,00
536.458,20

1.488.472,08

852.932,84

750.000,00
2.877.863,12

Програмски
трошкови

11.148.458,20

Зараде
и солид. пом.
за запосл.

Инвестиције и
инвестиционо
одржавање
опреме

60.000,00

УКУПНО

106.242.740,12

60.000,00

- остали
сопствени
приходи
*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и
искоришћеност средстава у 2020. г.

1. Извештај усвојен од стране Управног одбора, дана (одлуку
доставити у прилогу)
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2. Оцена реализованих програма од стране Управног одбора
1. Управни одбор оцењује да су у 2020. години реализовани већински планирани
програмски послови и задаци, а што потврђују оцене и констатације изнете у
Годишњем извештају, у коме се посебно истиче да су реализовани програми
предвиђени Планом рада за 2020. годину:
1. Премијера представе „Пепељуга“ по драмском тексту Александра
Поповића у режији Стевана Бодроже
2. Премијера представе „Гуливер“, према драмском тексту Зорана Ђерића
у режији Исидоре Гонцић
3. Премијера представе „Дечак са кофером“ по драмском тексту Мајка
Кенија у режији Дамјана Кецојевића
4. Премијера представе „Крадљивци кокосових ораха“, по драматизацији
Тијане Грумић и Анђелке Николић у режији Анђелке Николић
Услед епидемије Ковид-19 у 2020. години из оправданих разлога нису реализовани
планирани програмски послови:
1.
2.
3.
4.

Премијера „Украдени принц и изгубљена принцеза“
Премијера „Бајка о мајци“
Фестивал Загреб
Дани МПДР у Бања Луци

-

„Зимски дечији бал“, 18.јануара 2020.год. у свечаној сали Дома Војске Србије,
организовало је Мало позориште „Душко Радовић“ у сарадњи са Уметничким
ансамблом Министарства одбране „Станислав Бинички“.

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

2. Посебно се у Годишњем извештају истичу догађаји у дигиталној сфери који су
изазвали велико интересовање и надоместили културне потребе публике у
ситуацији глобалне пандемије:
•
•

- Дигитални догађаји Малог позоришта „Душко Радовић“:
Програма „Мало позориште на малим екранима“, серијал аудио бајки под
називом „Бајка у 7“ и „Правите сa Мином“ на Youtube каналу
Програм „Мало путовање кроз историју уметности“ и програм „Мала историја
позоришта“ на Instagram Storiju (@malopozorsite1948).
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- Учешће на интернет манифестацијама:
- Први интернет регионални фестивал театра за дјецу, „Страшне приче
браће Грим“, (Youtube канал Градског позоришта Подгорица)
- 49. Ђачки Вuков сабор, „Аска и вuк“, (Youtube канал Центра за кuлтuрu „Вук
Караџић“ Лозница)
- Онлине фестивал „Мали Месс на малим екранима“, „Пепељуга“, (Youtube
канал фестивала Месс Сарајево)

Позориште је у овој ситуацији успело да обележи 71 годину рада Малог позоришта
„Душко Радовић“. Поред тога, на сам дан обележавања јубилеја изведена је премијера
представе за децу „Дечак са кофером“ и додељене су годишње и јубиларне награде.
Славко Вејиновић,
Председник Управног одбора

3. Оцена програма и посебне напомене директора
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2020. година у Малом позоришту „Душко Радовић“ протекла је уз четири успешне
премијере, три у играној и једна у луткарској форми, упркос години пуној изазова.

И ове године, Позориште је настојало да испрати текстове домаћих аутора, што се
огледа у премијерама представа „Пепељуга“ (Александар Поповић, у режији Стевана
Бодроже), „Гуливер“ (Зоран Ђерић, у режији Исидоре Гонцић), и „Крадљивци
кокосових ораха“ (текст потписују Тијана Грумић и Анђелка Николић, која уједно
потписује и режију). Представа „Дечак са кофером“ рађена је по тексту награђиваног
страног писца (Мајк Кени, у режији Дамјана Кецојевића) и изузетним достигнућима
целог ауторског тима освојила је већину годишњих награда које се традиционално
додељују на Дан позоришта.
Услед епидемиолошке ситуације у 2020. години услед пандемије прозроковане
вирусом КОВИД 19, Позориште се сусрело са бројним потешкоћама због којих је
онемогућена реализација премијера представа „Украдени принц и изгубљена
принцеза“ и „Бајка о мајци“ (одложене за пролеће 2021.), као и реализација програма
Фестивал Загреб и Дани МПДР у Бања Луци.

Са друге стране, Позориште је успело да оствари програме који нису предвиђени
планом: „Зимски дечији бал“, који је у сарадњи са Уметничким ансамблом
Министарства одбране „Станислав Бинички“ успешно изведен у Дому Војске Србије.
Бал је био сачињен од музичког, плесног и драмског програма, а посебан акценат је
на интеракцији извођача са децом, те њиховом културном едукацијом и активним
укључивањем у балску свечаност. Деца су на тај начин имала прилику да науче
плесове попут менуета, валцера, полке, лендлера, али и грађанског кола насталог на
српском двору.

Затим, Мало позориште „Душко Радовић“ је свој допринос у временима која су
обележена одсуством великог броја садржаја, реализовао у дигиталном простору
велики број разноврсних програма и садржаја. Сваке недеље, у више термина,
одржавани су посебни радиофонски, позоришни, и радионичарски програми, путем
интернета - друштвених мрежа и Youtube канала позоришта. У оквиру Youtube
канала, емитовани су програми „Мало позориште на малим екранима“ у оквиру кога
је сваке недеље емитована по једна представа за децу, као и серијал аудио бајки под
називом „Бајка у 7“. Сваке недеље емитована је нова бајка, коју је оживљавао добро
познати глас Владиславе Ђорђевић. Уз сваку бајку (а рађени су следећи наслови:
„Дивљи лабудови“, „Свињар“, „Славуј“, „Палчица“, „Мала сирена“, „Оловни војник“,
„Принцеза на зрну грашка“, „Глупи Јаша“, „Зли кнез“, „Дани у недељи“) долазио је и
пропратни текст о писцу, композитору музике, као и самој бајци, уз предлоге како да
слушање бајке буде што занимљивије кроз едукативно-интерактивну игру „Мали
музички детективи“. Све у свему, у оквиру Youtube канала, на коме су се емитовали
архивски видео записи Представа позоришта али и оригинални видео и
радиофонски садржаји позориште је виртуелно „посетило“ скоро 50,000 гледалаца,
што је успех којим се можемо поносити.
Посебна програмска целина, која се показала као веома добро прихваћена и
подржана од стране публике су инстаграм програми „Мало путовање кроз историју
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уметности“, као и „Мала историја позоришта“. Ова интеракивно-едукативна форма,
која је осмишљена и креирана на духовит и савремен начин уз додавање коментара,
стикера и GIF-ова показала се као изузетан приступ у обради тема из уметности за
најмлађе.

Мало позориште „Душко Радовић“ учествовало је у три онлине манифестације: Први
интернет регионални фестивал театра за дјецу с представом „Страшне приче браће
Грим“, 49. Ђачки Вuков сабор с представом „Аска и вuк“, као и на онлине фестивалу
„Мали Месс на малим екранима“ с представом „Пепељуга“.
Као и сваке године Позориште је усмерило свој рад у манифестације хуманитарног
карактера:

- Мало позориште је посетило Свратиште за децу Београд и том приликом деци је
приказан културно-драмски програм. Истог дана Мало позориште је свратишту за
децу Београда донирало средства у виду најпотребнијих хигијенских средстава која
су набављена у оквиру хуманитарне балске лутрије која је организована у оквиру
Зимског дечијег бала у сарадњи са Уметничким ансамблом Министарства одбране
„Стабнислав Бинички“ и Фондације Њеног Краљевског Височанства Принцезе
Катарине Карађорђевић.
- У оквиру Међународног дана знаковних језика, глумац Горан Баланчевић извео је
инклузивну представу у име Малог позоришта „Душко Радовић“.
- Онлајн емитовање представе „Гуливерово новогодишње путовање“ у заказаном
термину омогућило је бесплатне карте за кориснике и запослене : Синдиката
запослених у здравству и социјалној заштити Србије, Синдиката лекара и
фармацеута Србије, Синдиката медицинских сестара и техничара Србије, Института
за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић“, Центар за заштиту
младих, Центра за заштиту одојчади, деце и омладине (Звечанска).

Од осталих програма, Мало позориште је, у оквиру у програмског блока Игра за
живот Битеф полифоније учествовало са видео презентацијом представе „Аска и
Вук“ и разговором редитељке Татјане Станковић. Такође, у оквиру програмске
сарадње, у циљу развоја дечје позоришне публике, Мало позориште је подржало
програм Мали позоришни експерти за децу од 8-12 година коју организује Удружења
„Три гроша“.

Иако је година 2020. донела потешкоће које нико није могао да предвиди, колектив
Позоришта је доказао да уз труд, љубав и посвећеност у раду постоји начин да се
сваки изазов превазиђе и то уз изврсне резултате. Зато овом приликом желим да им
се још једном захвалим, уз уверење да ћемо и даље тежити ка још бољим
резултатима.
И на крају, желим да се захвалим Секретеријату за културу града Београда на
подршци и помоћи око реализације свих пројеката у 2020. години.
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в.д. директора Малог позоришта „Душко Радовић“
Александар Николић

Датум подношења извештаја
__.__.2020.
________________________________

Директор

___________________
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ПРИЛОГ 1: Оцена програма од стране стручне јавности –
преглед најзначајних критика, приказа у медијима

