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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

 - Назив, седиште    
Мало позориште „Душко Радовић“, Абердарева 1, 11000 Београд 
_____________________________________________________________________________ 
- одговорно лице    
Александар Родић, на функцији директора од 06.10.2014. године  
______________________________________________________________________________ 
-шифра делатности, 9001 матични број, 07032765              

______________________________________________________________________________ 
- ПИБ  100252993                                                
______________________________________________________________________________ 
- бр. рачуна  840-51664-02                                   

______________________________________________________________________________ 
- Управни одбор (председник) 

Управни одбор - Славко Вејиновић (председник), Владимир Луковић (заменик 
председника) и чланови Снежана Кутрички, Димитрије Илић и Александра Анђелковић 
конституисан је на седници одржаној 16.07.2014. године.      
_____________________________________________________________________________ 

- Надзорни одбор (председник) 
Надзорни одбор - Милан Ђурић (председник, на функцији од 23.10.2015), Милош 
Петровић (члан именован на годину дана) и Горан Баланчевић (члан). 
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2. Подаци  о објекту и улагања у објекат 

а) Подаци о простору који установа користи 
 

- укупна квадратура (са податком да ли је током 2015. године дошло до повећања 
или смањења простора) 

 
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 2015. године није дошло до повећања или смањивања простора матичне зграде. 
 
На основу Решења Градоначелника Града Београда бр. 463-7168/15-г од 9.10.2015. 
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 
регулисања међусобних права и обавеза који је закључен 13.05.2015. године између 
Београдског драмског позоришта и Малог позоришта „Душко Радовић“, дошло је до 
смањења површине простора који користимо за 364 м². 
      

- 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 9.10.2015. 
        

- стање простора и опреме (кратак опис) 
 
Санација крова изводи се према коригованом пројекту ЦИП д.о.о. Применом адекватног 
материјала на примарној хидроизолацији заустављено је прокишњавање. У току радова 
уочен је већи број пропуста који се углавном отклањају. Чека се решење за окапницу 
крова која је саставни део фасаде објекта. Примопредају изведених радова и почетак 
новог гарантног периода за кров очекујемо на пролеће 2016-те.  
Изведени су обимни радови на термоизолацији и доради машинских инсталација.  
 
Доведени су у исправно стање, пуштени су у рад и извршена је обука корисника на: 
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-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. 
 
Финансијским планом за 2016. предвиђено је редовно одржавање ових система. 
 
Главном извођачу ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. су преко Инвеститора правовремено упућене 
бројне рекламације које се односе на лоше изведене радове. Међутим, реаговање на 
дате примедбе је веома успорено. Јавља се сумња да Извођач намерно одуговлачи како 
би избегао обавезе прописане у периоду који је покривен гаранцијом. 
 
Постављено је пројекционо платно. Урађен је сервис горњег построја сценске механике. 
Извршена је нумерација седишта и прилагођење софтвера за резервацију и наплату 
карата. Фолијом типа one way vision одвојен је јавни простор од службених просторија. 
Глумачке гардеробе, шминкерница и техничка режија су опремљене новим 
мобилијаром који је израђен по мери, у складу са димензијама и наменом просторија. 
 
Издвојени магацинско - радионички простор у Земун Пољу, сагласно препоруци 
Секретаријата за културу, заједнички користимо са БДП-ом. Наша позоришта 
заједнички сносе режијске трошкове за овај објекат. Сарадња је беспрекорна. 
Радионички алат је застарео. Ова опрема више не задовољава безбедносне прописе, а 
њено одржавање се не исплати. Финансијским планом за 2016. предвиђена је набавка 
радионичког алата. 
 

- начин грејања 
објекат је прикључен на даљински систем грејања 
 

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 

    одржавање објекта и опреме у 2015. години 
- средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по 

Закључцима градоначелника: навести број закључка, број и датум 
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по 
уговору у 2015. години) 
 

У 2015. години није било набавки из буџета града Београда по Закључцима 
Градоначелника за набавку опреме и одржавање објекта и опреме. 

 
- 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) 

 
На основу Уговора закљученог 27.11.2015. бр. 1117 у складу са понудом ПО002-15 у 
набавци добара (компјутерска опрема) путем наруџбенице, за уговорени износ од 
456.000,00 РСД бруто. 
 
С обзиром да је објекат позоришта у гарантном периоду од децембра 2014. до децембра 
2016. године, дужни смо да одржавање уграђене опреме вршимо у складу са условима 
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гаранције која између осталог предвиђа одржавање код конкретног сервисера (нпр. 
фирме која је уградила опрему). У том смислу нисмо спроводили поступке за 
одржавање уграђене опреме у складу са Законом о јавним набавкама, већ смо директно 
закључивали уговоре о државању опреме са конкретним сервисером. 
 

     - подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог  
     прихода (врста набавке, реализовани износ) 
 

У 2015. години није било набавки из сопственог прихода за набавку опреме и 
одржавање објекта и опреме. 
 

3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2015. године 

 

Запослени на неодређено време 49 

Запослени на одређено време 3 

Укупно: 52 
 

 

4. Програмски део 

Укупан број реализованих програма у 2015. години  

Реализовани програми: 

 

- „Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац/Мила Машовић-Николић, у режији 
Јовице Павића. Представа је премијерно изведена 14. марта 2015. године.  

- „Камени цвет“, Мила Машовић-Николић, у режији Никите Миливојевића. 
Представа је премијерно изведена 02. априла 2015. године.  

- „Црвенкапа (из предграђа)“, Душан Радовановић, ауторски пројекат. 
Представа је премијерно изведена 22. маја 2015. године. 

- „Плави чуперак“, Мирослав Антић, у режији Сандре Родић-Јанковић. 
Представа је премијерно изведена 23. октобра 2015. године.  

 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2015. 
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 

назив програма:  Реализовани су сви програми предвиђени Планом рада за 2015. 
годину. 
 
Програми који су реализовани током 2015. године, а нису били предвиђени 
Планом (са кратким образложењем) 
 
назив програма:   
Луткарска представа за децу „Мачак у чизмама“  
 
образложење:    
Продукцијом класичне луткарске представе, позориште је желело да поново успостави 
сарадњу са бугарским мајсторима луткарства, и на тај начин на свој репертоар врати 
вредности и идеје са којима је позориште основано давне 1948. године. Текст, режија и 
сцена поверена је чувеном бугарском редитељу Стефану Рјаткову, аутору луткарске 
емисије „Кукла Програма“ (Лутка програм), емитованој на Бугарској државној 
телевизији. У представи играју глумци-луткари чланови ансамбла Малог позоришта - 
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Горан Баланчевић, Дамјан Кецојевић, Александра Анђелковић, Татјана Станковић и 
Радица Маринковић. Луткарска представа за децу „Мачак у чизмама” премијерно је 
изведена у среду 17. јуна у 18 сати. 
 
назив програма:    
„Децо, упознајте Михајла Пупина“ 
 
образложење:    
Пројекат  „Децо, упознајте Михајла Пупина“ осмишљен је и реализован у оквиру 
сарадње између Компаније Телеком и Малог Позоришта „Душко Радовић“. Основна 
идеја била је да се живот и дело овог великог српског научника представи на занимљив 
и едукативан начин деци најранијег узраста.  
Као форма презентације, одабрано је да се садржај представи у виду кратког видео 
материјала који се путем пројекционог платана емитује у фоајеу/сцени позоришта пре 
почетка сваке представе. Приликом израде видео материјала, коришћена је дечја књига 
„Михајло Пупин“ ауторке др Јоване Кулаузов Ребе, која на занимљив и инспиративан 
начин прати живот научника од детињства у родном Банату, преко школовању у 
Америци и Европи, до невероватних проналазака и светске славе. Пројекат је 
реализован у трајању од шест месеци, а прва пројекција емитована је 16. маја 2015. 
године.  
 
назив програма:    
„Ноћ у Малом позоришту“ 
 
образложење:    
У оквиру Дечје туре која је осмишљена као посебна програмска целина у оквиру 12. 
Ноћи музеја, Мало позориште је реализовало едукативну туру „иза кулиса“. У периоду 
од 18.00 до 21.00 програм је имао посету од преко 300 посетилаца. 
 
назив програма:    
Радионица креативне глине 
 
образложење:    
У сарадњи са фирмом Медија Планет у фоајеу позоришта по завршетку луткарске 
предтаве „Три прасета“ (недеља, 19. април у 12 сати) организовали смо радионицу 
креативне глине, на којој су деца правиле фигуре по узору на лутке из представе. 
Радионица је била бесплатна за све учеснике, а посетиоци су направљене фигуре могли 
да понесу са собом као успомену. 
 
- да ли су током 2015. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 
 
У 2015. години Мало позориште „Душко Радовић“ је кроз различита партнерства и 
сарадње реализовало три програма, који се могу дефинисати и као 'пратећи програми', 
чиме смо желели да проширамо програмске садржаје установе - извођење представа за 
децу и младе.  
 
Поменути програми су имали изражену едукативну и интерактивну компоненту, па су 
деца и њиови пратиоци имали прилику да се на занимљив и прилагођен начин упознају 
са животом и радом једног од наших најпознатијих научника (видео „Децо, упознајте 
Михајла Пупина“), добију нова знања о раду позоришта „иза кулиса“ и упознају 
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„позоришна“ занимања (инспицијент, технолог лутака, глумац, гардеробер,  
реквизитер, мајстор светла и сл. / „Ноћ у Малом позоришту“) и да учествују у изради 
фигура од глине по узору на лутке из представе „Три прасета“ (Радионица креативне 
глине). 
 

- структура реализованих програма: 
 

Ауторски пројекти Установе 
 

- „Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац/Мила Машовић-Николић, у режији 
Јовице Павића. Представа је премијерно изведена 14. марта 2015. године.  

- „Камени цвет“, Мила Машовић-Николић, у режији Никите Миливојевића. 
Представа је премијерно изведена 02. априла 2015. године.  

- „Црвенкапа (из предграђа)“, Душан Радовановић, ауторски пројекат. 
Представа је премијерно изведена 22. маја 2015. године. 

- „Мачак у чизмама, Шарл Перо, у режији Стефана Рјаткова. Представа је 
премијерно изведена 17. јуна 2015. године. 

- „Плави чуперак“, Мирослав Антић, у режији Сандре Родић-Јанковић. 
Представа је премијерно изведена 23. октобра 2015. године.  

- „Децо, упознајте Михајла Пупина“, едукативни видео материјал, прва 
пројекција емитована је 16. маја 2015. године. 

 
- програми установе који су реализовани ван матичног простора  
 
назив програма и место реализације 
- „ТРГ ОТВОРЕНОГ СРЦА“, играње картких делова из различитих представа 

позоришта, 12.01.2015; 
- „Страшне приче браће Грим“, Центар за културу Лазаревац, 18.03.2015. (два 

играња); 
- „Пинокио“, Центар за културу Лазаревац, 26.10.2015; 
- „Поп Ћира и поп Спира“, 24. „Дани Зорана Радмиловића“ у Зајечару, 

29.10.2015; 
- „Поп Ћира и поп Спира“, Центар за културу Лазаревац, 17.11.2015; 
- „Мачак у чизмама“, 46. Сусрети професионалних позоришта лутака Србије, 

Ниш, 04.12.2015. 
 
- програми остварени на основу међународне сарадње 
назив програма 
 

У току 2015. године није било програма остварених на основу међународне сарадње. 
- пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи 

у уступљеним терминима 
- Поглед у савремену франкофону драмску литерауру за младе, ASSITEJ Србија, 

19. март 2015; 
- Удружње дефектолога града Београда, 20.04.2015; 
- „Дечији балетски фестивал“, Београдска секција Међународног савета за игру 

УНЕСКО и Балетски центар „Ана Пфлуг“, 29.04.2015; 
- Удружње дефектолога града Београда, 01.06.2015; 
- Гостовање позоришне трупе „ПАТОС“ (Смедерево), „Унутрашња светла“, 

20.06.2015; 
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- Гостовање позоришне трупе „ПАТОС“ (Смедерево), „Лепотица и звер“, 
20.06.2015; 

- Конференција за новинаре, „Супер ручак“ (балансирани и хранљиви оброци 
намењени деци основношколског узраста), Делезе Србија и Represent 
Comunications, 29.10.2015; 

- Промоција књиге Мелите Бихали „Маре Николина“, Хеспериа еду, 25.11.2015. 
- Прослава десет година сарадње између UNICEF-a и Памперса у борби против 

неонаталног тетануса, 12.11.2015; 
- 6. Kонференције о друствено одговорном пословању - ЦСР Форум, Смарт 

колектив и Форум за одговорно пословање, 9.12.2015.  
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5. Посећеност програма       2014. 2015.1 

- укупан број посетилаца (гледалаца) са 
упоредним податком у односу на 2014. 
годину             

40.250 
 
 

           32.4292 
 

 
Структура посећености програма у односу             
на врсту програма изражена у процентима 

број                 % 

програми установе                                                                         27.329                        84.27                                
 

Копродукције                                                         0      0 

програми установе ван матичног простора     2.622                    8.09 

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

гостовања из иностранства                    

 
  2.478                  7.64          

 
      0 0 
 

 
Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2014. години   
 

146 

Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2015. години 
 

208 

 
Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2014. години 
 

6 

Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2015. години 
 

6 

 

                                           
1
 Позориште у матичној згарду располаже са 200 места, док је у 2014. години када су предтставе извођене 

у „Биоскопу Југосалавија“ располагало са 350 места. Представе у оквиру редовног репертоара изводе се 
свим данима осим понедељка. Представе у организованој продаји играју се радним данима, док се у 
викенд терминима суботом од 17.00 и недељом од 12.00 сати реализују у тзв. слободној продаји. 
Смањење броја места у односу на 2014. годину од 150 места, резултирало је тиме на недељном нивоу 
уколико узмемо за пример када се изводе 6 термина, подразумева да је капацитет сале умањен за 900 
карата/посетилаца. Уколико бисмо покушали да број посетилаца увећамо играњем две узастопне 
представе, то би подразумевало и двоструко увећање трошкова извођење (тантијеме, трошкови 
хонорара, потрошне реквизите и сл). У том смислу, смањење капацитета сале довео је до смањења броја 
расположивих места али и промену у финсијским плановима јер су приходи знатно мањи док је цена 
играња представе остала иста као у претходној години. Са друге стране у току 2015. године изведен је 
већи број представа на матичној сцени позоришта (не рачунајући гостовања и фестивале), него у 2014. 
години. 
 
2
 Број публике се односи на укупан број посетилаца (продате и бесплатне карте). Бесплатне карте су 

улазнице које се уступају без накнаде за хуманитарне догађаје, у оквиру спонзорских и донаторских 
пакета, као и кроз сарадњу са различитим штампаним и електронским медијима. 
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У наредној табели приказани су програми установе са подацима о броју извођења, броју 
публике и процентуалној попуњености сале у 2015. години: 
 
 Назив представе Број 

извођења 
Број публике Процентуална 

попуњеност 
сале (%) 

1. „Чудне љубави“ 8 1000 62.50 
2. „Страшне приче браће Грим“ 16 1923 60.09 
3. „Пинокио“ 13 1541 59.27 
4. „Тинејџ клуб“ 7 1027 73.36 
5. „Камени цвет“ 20 2610 65.25 
6. „Црвенкапа из предграђа“ 6 752 62.67 
7. „Мачак у чизмама“ 15 1888 62.93 
8. „Поп Ћира и поп Спира“ 20 3201 80.02 
9. „Три прасета“ 19 2383 62.71 
10. „Скоро свако може да падне, осим 

чапље!“ 
8 526 32.87 

11. „Ко је Лорет?“ 10 970 48.50 
12. „Лажеш Мелита“ 2 323 80.75 
13. „Плави чуперак“ 10 1392 69.60 
14. „Ноћ у Мерлиновом замку“ 21 2662 63.38 
15. „Књига лутања“ –  

(капацитет 50 места) 
14 680 97.14 

16. „Црвенкапа и Деда Мраз“ 24 4351 90.64 
17. „Трг отвореног срца“ - играње 

картких делова из различитих 
представа позоришта 

1 100 представа на 
отвореном 

УКУПНО: 214 27.329 66.98% 
 
Оцена програма од стране  стручне јавности (преглед најзначајних критика, приказа у 
медијима) налази се у Прилогу на кају Извештаја.



 1

1 

6. Финансирање 

Програмски 

трошкови 

Зараде 

и солид. пом.за 

запосл. 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода      

1. Буџетска средства      

- Града 5.500.000,00 53.862.392,00 27.069.072,60  86.431.464,60 

- Републике 400.000,00    400.000,00 

- општине      

2.  Остали извори      

- донације* 575.000,00    575.000,00 

- спонзори      

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. програми) 

5.872.480,00 1.383.320,00 1.502.000,00  8.757.800,00 

- приход од услуга  144.000,00    144.000,00 

- остали сопствени приходи       

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 2014. г. 
 

У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2014.  и 2015. годину 
(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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1. Извештај усвојен од стране Управног одбора,  дана (одлуку доставити у 
прилогу) 

2. Оцена реализованих програма од стране  Управног одбора 
 
Управни одбор Малог позоришта „Душко Радовић“, на седници одржаној 26. фебруара 
2016. године, размотрио је Годишњи извештај Малог позоришта за 2015. годину и усвојио 
следеће оцене и ставове:   
1. Управни одбор оцењује да су у 2015. 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 2015. 
годину:  
 

- „Поп Ћира и поп Спира“, Стеван Сремац/Мила Машовић-Николић, у режији 
Јовице Павића. Представа је премијерно изведена 14. марта 2015. године.  

-  „Камени цвет“, Мила Машовић-Николић, у режији Никите Миливојевића. 
Представа је премијерно изведена 02. априла 2015. године; 

- „Црвенкапа (из предграђа)“, Душан Радовановић, ауторски пројекат. 
Представа је премијерно изведена 22. маја 2015. године;  

- „Плави чуперак“, Мирослав Антић, у режији Сандре Родић-Јанковић. 
Представа је премијерно изведена 23. октобра 2015. године. 
 

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

- Луткарска представа за децу „Мачак у чизмама“;  
- Пројекат „Децо, упознајте Михајла Пупина“, који је осмишљен и реализован у 

оквиру сарадње између Компаније Телеком и Малог Позоришта „Душко 
Радовић“;  

- Пограм „Ноћ у Малом позоришту“ осмишљен је и реализован као посебна 
програмска целина у оквиру 12. Ноћи музеја;  

- Радионица креативне глине, на којој су деца правиле фигуре по узору на 
лутке из представе „Три прасета“.  
 

2. Управни одбор посебно истиче оцену да се Мало позориште кроз  јасно дефинисану 
репертоарску политику, вратило својој основној улози - а то је да је оно, пре свега, дечје и 
луткарско позориште и као такво мора да негује дечји репертоар. У складу с тим, 
репертоар је конципиран на школској лектири и на бајкама, као приоритетним формама 
позоришта. Стога, Управни одбор је сагласан са оценом да је Позориште у протеклој 
години имало изузетно успешну сезону, како у репертоарском тако и у продукционом 
смислу.  
 
То, поред осталог, потврђује и чињеница да је Позориште, прво у Београду, на 
професионалној сцени позоришта поставило руску бајку „Камени цвет” у режији Никите 
Миливојевића (узраст  предшколци и млађи разреди). Представа је комбинација 
драмско-луткарске представе и има изузетан пријем код публике. Због тога Управни 
одбор с радошћу истиче оцену да је овом представом Пзориште поставило на прави 
начин једну од најлепших бајки на нашу позоришну сцену. 
 
Такође и представа „Поп Ћира и поп Спира“, у режији Јовице Павића је постављена као 
класик и има запажено место на репертоару (лектира за седми разред основне школе).  
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Представа је на овогодишњем фестивалу „24. Дани Зорана Радмиловића“ у Зајечару 
добила две награде. Награду за глумца вечери – „Зоранов брк“ добио је Милош Самолов, а 
награду „Крстомир Миловановић“ Позориште је добило за визуелни индетитет 
представе (Милица Грбић-Комазец/костим и Љубица Миловановић/сцена).  
 
Управни одбор сматра да је велики успех за Мало позориште „Душко Радовић“ када 
учествује на једном реномираном фестивалу. 
 
Такође, ове године Позориште је учествовало и на фестивалу луткарства у Нишу са 
представом „Мачак у чизмама“ и  освојило је две награде: глумачку награду освојио је 
Дамјан Кецојевић и награду дечјег жирија за „најгласнији аплауз“ на фестивалу.  
 
У оквиру прославе 66 година Малог позоришта „Душко Радовић“, традиционално су 
додељене годишње и јубиларне награде и то:  
 
Годишње награде: 

1. „Божидар Валтровић“ за режију представе „Камени цвет“ - Никити Миливојевићу; 
2. „Божидар Валтровић“ за улогу Данила у представи „Камени цвет“ - Јови Максићу; 
3. „Божидар Валтровић“ за улогу Меланије у представи „Поп Ћира и поп Спира“ -

Јелени Илић; 
4. „Божидар Валтровић“ за изузетан допринос у изради костима - Веси Карановић; 
5. „Милена Начић“ за изузетну ауторску креацију у представи „Три прасета“ - Ирини 

Сомборац. 
 
Јубиларне награде: 

1. Глумици Маријани Вићентијевић Бадовинац, за 20. година непрекидног рада у 
позоришту; 

2. Столару Александру Спасићу, за 20. година непрекидног рада у позоришту; 
3. Руководиоцу хигијенског одржавања Драгици Јовановић, за 20. година непрекидног 

рада у позоришту. 
 

 „С обзиром да ће ове године Мало позориште „Душко Радовић“ бити домаћин 
фестивала луткарских позоришта Србије, Управни одбор с правом очекује да ће Мало 
позориште и овај програмски задатак успешно остварити. Овом приликом посебно 
подвлачимо податак да су за ову манифестацију већ обезбеђена средства из буџета града 
Београда, што ће сигурно допринети да се постигне потребан квалитет целе 
манифестације.“    
 
Славко Вејиновић,  
Председник Управног одбора 
  

3. Оцена програма и посебне напомене директора 
 
Кроз јасно дефинисану репертоарску политику, позориште се вратило својој основној 
улози: то значи да смо ми пре свега дечје и луткарско позориште и као такво морамо да 
негујемо дечји репертоар. Репертоар је конципиран на школској лектири и на бајкама као 
приоритетним формама нашег позоришта. 
 
Први смо у Београду на професионалној сцени позоришта поставили  руску бајку 
„Камени цвет” у режији Никите Миливојевића (узраст  предшколци и млађи разреди). 
Представа је комбинација драмско-луткарске представе и има фантастичан пријем код 
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ПРИЛОГ 1: 
 
Оцена програма од стране  стручне јавности – 
преглед најзначајних критика, приказа у медијима 
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БЛИЦ 
Досег: 757.816 
Страна: 26 
Површина: 86 цм2 

11.04.2015. субота 
Београд 
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ПОЛИТИКА - Београд 
Досег: 223.959 
Страна: 18 
Површина: 198 цм2 

03.04.2015. петак 
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ТАЊУГ - Србија 
02.04.2015. четвртак 
 

 



 

19 

 
 



 

20 

 

ATASTARS.RS - Srbija 
17.06.2015. среда 
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ИНФОРМЕР 
Досег: 368.737 
Страна: 23 
Површина: 104 цм2 

16.06.2015. уторак 
Београд 
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ТАЊУГ - Србија 
02.04.2015. четвртак 
 

 
 
 



 

23 

BLIC.RS 
Досег: 3.741.495 
17.06.2015. среда 
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ДАНАС - Србија 
Досег: 40.042 
Страна: 18 
Површина: 98 цм2 

22.10.2015. субота 
Београд 
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YUMAMA.COM - Србија 
21.10.2015 среда 
 

 
 



 

26 



 

27 



 

28 
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ - Србија 
Досег: 486.680 
Страна: 14 
Површина: 57 цм2 

23.10.2015. субота 
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STORY - Србија 
Досег: 195.081 
Страна: 81 
Површина: 80 цм2 

12.06.2015. петак 
 

 
 
 


