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1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
 

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

 

Oдговорно лице:    
Александар Родић, на функцији директора од 06.10.2014. године  

 
Шифра делатности: 9001  

 
Матични број: 07032765               

 
ПИБ: 100252993                                                

 
Број рачуна: 840-51664-02                                    

 
Управни одбор: 
Славко Вејиновић (председник); 

Снежана Кутрички (заменик председника, од 15.06.2016); 
Владимир Луковић (члан);   

Димитрије Илић (члан); 
Александра Анђелковић (члан);  
Конституисан на седници одржаној 16.07.2014. године.       

 
Надзорни одбор: 

Милан Ђурић (в. д. председника, на функцији од 04.10.2016);  
Горан Баланчевић (члан); 

Милош Петровић (члан именован на годину дана).  
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2. ПОДАЦИ  О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ 

A) 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 2017. 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“.

 
 

 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. 
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 Стање простора и опреме (кратак опис): 
 

Финансијским планом за 2017. предвиђено је редовно одржавање ових 
система, тако да су иста и рађена 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 горнјем построју. 

 
Набављено је: 

-Набављена су нова два Графоскопа. 
-Набављен је нови Пројектор – Видеобим са широкоугаоним објективом. 
-Набављене су Сценске завесе.  

-Црна и Бела кутија као и црни и бели патос. 
-Набављен мобилиар за  Кројачницу- плакари.  

-Набављен мобилиар за  Билетарницу – полице. 
-Набављен мобилиар за  Испицијенте – пулт, ормарић. 

-Набављен Гликол- који је убачен у инсталацију за грејање и хлађење. 
-Набављени микрофони—мадона за потребе представа са репертоара. 
 

Санирано је: 
-Туш кабина у мушкој гардероби. 

-Одвод и довод воде у Шминкерници на патосу. 
-Санирано процуривање одвода из перионице ка магацину реквизите. 
 

-Монтиран ТВ-Монитор код билетарнице за рекламе играјућих представа. 
-Генерално сређивање магацинског просора и радионица у Земун пољу. 

-Генерално сређивање магацинских простора и радионица у позоришту. 
 

 

 
 

 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 2017. години 

 
 Средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда  

по Закључцима градоначелника: 
 

Врста 
набавке 

Број набавке Закључак 
градоначелника 

Вредност 
набавке 

Реализовани 
износ 

Ценске 
завесе и 
сценски 

теписи 

Д1/17 Бр: 6-6428/17-Г 1.099.430,40 1.099.430,40 

 
 

 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 

Набавка рачунара   и 
рачунарске опреме 

Н26/2016 593.400,00 593.400,00  

Набавка материјала и 
монтажа канцеларијског 

намештаја 

Н15/2017 380.000,00 380.000,00 

Техничка опрема-микрофони  Н17/2017 446.635,93 446.635,93 

 
 

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

 
У 2017. години није било набавки из сопственог прихода. 
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА - СТАЊЕ НА ДАН 

31.12.2017. ГОДИНЕ 
 

Запослени на неодређено време 52 

Запослени на одређено време 2 

Укупно: 54 
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
 

 СТРУКТУРА РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА: 
 

Програми који су били предвиђени планом за 2017. годину:1 

1. Луткарска представа за децу „Aска и вук“ 1 

2. Представа за децу „Мала школа рокенрола“ 

3. Представа за децу и младе: „Мали каплар“ 

4. Представа за децу: „Бура“ 

5. Представа за децу „Моби Дик“ 

6. Новогодишња представа за децу: „Чаробњак Тимотије и Деда Мраз“ 

7. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској 

8. „Циркус Марио & Нета“ (17. Интернационални луткарски фестивал „Златни 

делфин“, Бугарска) 

 

Програми који су реализовани током 2017. године, а нису били 
предвиђени планом:  

1. Циклус луткарских радионица за децу и младе  
„Један, два и три“ 

2. Конференција: 
УЧЕСТВУЈ! 

Стваралачка партиципација у уметности и образовању 

 

Програми установе који су реализовани ван матичног простора:  

1. „Ноћ у Мерлиновом замку“ (Центар за културу Чачак, 

два извођења) 

11.04.2017. 

2. „Мала школа рокенрола“ (Центар за културу Лазаревац) 21.04.2017. 

3. „Чаробна књига“ (Вуков сабор, Тршић, ОТВАРАЊЕ) 27.05.2017. 

4. „Књига лутања“ (Интернационални џез фестивал 
„Нишвил“, Ниш, два извођења) 

07.08.2017. 

5. „Андерсенови кувари“ (9. Бугојанско луткарско 
бијенале, Босна и Херцеговина) 

11.09.2017. 
 

6. „Аска и вук“ (24. Међународни дечји фестивал, 

Суботица) 

25.09.2017. 

7. „Аска и вук“ (16. Meђународни фестивал за дјецу, Бања 

Лука) 

14.10.2017. 

8. „Циркус Марио & Нета“, „Поп Ћира и поп Спира“ и 

„Плави чуперак“ (Дани Малог позоришта ,,Душко 
Радовић“, Бања Лука, пет извођења) 

28-30.11.2017. 

 

 
  

                                           
1 Луткарска представа за децу „Аска и вук“ чије су продукционе припреме започете у новембру 2016. године, 
премијерно је изведена 03. фебруара 2017. године у 20 сати. 
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Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи 

у уступљеним терминима:  

1. Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања 

Луке, „Фолклорна магија“ – два извођења 

21. и 23.032017. 

2. Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања 

Луке, „Вук и седам јарића у музеју бајки“ – три извођења 

22.032017. 

3. Дани Дјечијег позоришта Републике Српске из Бања 

Луке, „Тужни принц“ 

23.032017. 

4. Удружње дефектолога града Београда 24.04.2017. 
05.06.2017. 

5. Музичка школа „Амадеус“ 27.05.2017. 

6. Завршна приредба ПУ „Машана“ 28.05.2017. 

7. Завршни испит студената глуме у класи Мирјане 

Карановић, Академија уметности Београд 

01-03.06.2017. 

 

8. Завршни испит студената глуме у класи Оливере 

Викторовић, Академија уметности Београд 

02-06.06.2017. 

 

9. Завршна приредба „Chartwell International School“ 07.06.2017. 

10. Завршна приредба ПУ „Дечији дани“ 08. и 09.06.2017. 

11. Конференцији медија „Brave New Media“  30.11.2017. 

12. Инклузивни мјузикл за децу „Црвене ципелице“, 
Удружење за афирмацију дечјег стваралаштва „Свитац“ 

02.12.2017. 
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ПРОГРАМИ КОЈИ СУ БИЛИ 

ПРЕДВИЂЕНИПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ: 

 
1. Луткарска представа за децу „Aска и вук“ 
По мотивима приповетке Иве Андрића 

Режија и драматизација: Татјана Пипер Станковић 
Премијера: 03. фебруар 2017. године 

Сцена за децу 
 
Представа уз помоћ луткарства, музике, покрета и слике прича причу о насиљу 

и о томе како га зауставити у свакодневици у нашим школама, од школског 
дворишта где безазлено насиље почиње па све  до учионице. Учитељица новим 

приступом покреће ученике. Они учествују у причи, решавају своје односе и 
проналазе љубав. Насиље бива поражено. 
 

Значај Иве Андрића за нашу књижевност огледа се у томе што је у својим 
причама настојао да открије како су историјске околности стављале људе са 

наших простора у изазовне и често тешке ситуације, а при томе је ширио 
пацифизам баш као у причи „Аска и вук“. 

 
Данас смо сведоци великог насиља. Наша деца живе у том времену и она су 
збуњена. Модели понашања одраслих видимо и у школи. Учитељи су сведоци 

тог насиља: туче, исмејавања, нетолерантност, ношење ножева, вршњака 
бруталност сваке врсте. Наша учитељица мора да се држи плана и програма, 

али осећа да и она врши вербално насиље подацима. Нико је не слуша, а 
предаје о најзначајнијем нашем писцу у чије дело је заљубљена и жели деци 
да приближи најлепшу приповетку Иве Андрића – „Аска и вук“. Она постаје 

режисер свога часа: доноси на свој сто папире, вуницу, дрвене штапиће. Праве 
тор како би заститили овчице од страшног вука. Дечак који је понео нож у 

школу, мали насилник, не пристаје, руши им конструкцију, и ту почиње нова 
представа. Учионица постаје позорница, и све оно што је било на столу постаје 
велика сценографија. Они улазе у причу, насилни дечак добија улогу вука али 

ножем прави фрулу па постаје и чобанин. Та двострука улога, вука и чобанина 
њему помаже да у себи открије љубав. Побеђује вука у себи и на крају 

представе учитељици предаје нож. Учитељица га помази и реченицом „Добро 
је, све је добро” даје шансу опроста, и представа је завршена. Деца су научила 
зашто је написана ова најлепша приповетка, циљ је постигнут, ЉУБАВ и 

ДОБРО ЈЕ ПОБЕДИЛО, како би Иво Андрић највише волео! 
 

Татјана Пипер Станковић глумац-луткар у Малом позоришту „Душко Радовић”,2 
почела је самостално  да режира 1996. на предлог Србољуба Станковића. У 

                                           
2 Глумац-луткар Татјана Пипер Станковић која је члан ансамбла Малог позоришта, се веома успешно од 1996. 
године остварује као редитељ луткасрких представ за децу. „Аска и вук“ је њена пета режија у Малом 
позоришту, а о успеху њених поставки говоре и велики број освојених награда и признања. Представа „Аска 
и вук“ у 2017. године освојила је награду за колективну глумачку игру (16. Meђународни фестивал за дјецу, 
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свом матичном позоришту до сад је остварила следеће режије: „Девојчица са 
шибицама“ (1996), „Био једном један лав“ (2001), „Свет једног цвета“ (2004), и 

„Прича о причи“ (2010). Представе Татјана Пипер Станковић учествовале су на 
међународним фестивалима у Прагу, Бечу, Лисабону, Клужу и Исфахану. 

                                                                                                                                        
Бања Лука) и награда за глуму и анимацију  Владислави Ђорђевић за улогу Аске (24. Међународни дечји 
фестивал, Суботица). У 2016. години глумица Сандра Родић Јанковић, режирала је и адаптирала представу 
на Вечерњој/Тинејџ сцени „Плави чуперак“. 
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2. Представа за децу „Мала школа рокенрола“ 
Љубивоје Ршумовић 

Режија: Јагош Марковић 
Премијера: 10. март 2017. године 
Сцена за децу 

 
„МАЛА ШКОЛА РОКЕНРОЛА“ Љубивоја Ршумовића је како и сам назив говори 

представа у којој се најмлађој публици представља популарни музички жанр 
настао у Сједињеним Америчким Државама 40-их и 50-тих година прошлог 
века. Као облик забавне музике који данас представља противтежу популарној 

фолк музици. 
 

Музичко-плесни спектакл приказује уједно и чест сукоб између генерација 
(родитеља и деце), али је обојен какртертичном лакоћом комуникације и 
хумором типичним за писца Љубивоја Ршумовића, који комад у поднаслову 

представља речима „Измотација на тему: Сукоб генерација“. 
 

РЕЧ ПИСЦА 
Текст „Мала школа рокенрола“ написан је пре двадесетак година као реплика, 

текста „Рокенрол за децу“, који је игран у позоришту Бошко Буха. Идеја је 
била, у то време, радикална: да проверимо, у једном музичком комаду, може ли 
се белканто Аце Кораћа, Миње Суботе, Зорана Рамбосека, Радослава Грајића, 

преоденути у рухо рокенрола, а да не изгуби на већ освојеној популарности. У 
помоћ смо позвали Владу Дивљана и Гилета Гојковића, и они су те радове 

успешно извели. Обе представе су биле лепо примљене. Овога пута се Јагош 
Марковић прихватио посла да васкрсне ону емоцију коју је „Мала школа 
рокенрола“ имала, и коју памте данашњи тридесетогодишњаци! 

 
Љубивоје Ршумовић 
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3. Представа за децу и младе: „Мали каплар“ 
Текст: Игор Бојовић 

Режија: Саша Габрић 
Премијера: 11. октобар 2017. године 
Вечерња/Тинејџ сцена 

 
Представа „Мали каплар“ открива нам херојску судбину историјске личности, 

дечака Момчила Гаврића, који ће у тешким околностима које су задесили 
Србију 1914.године бити приморан да напусти своје спаљено село у околини 
Лознице и крене у бег трновитим путем заједно са српском војском. Дечак 

силом прилика постаје ратни херој и каплар у редовима мајора Туцовића. 
Учествује у бици код Мојковца, али одбија да остане у Црној Гори као ратно 

сироче, већ се тајно придружује војсци која се повлачи преко Албаније. Лик 
малог Гаврила сведочи нам о нестварној храбрости и родољубљу деце која су 
доживела ратне трауме. Данашњој младој публици ова прича може деловати 

скоро као немогућа или измишљена. Нашој деци, па и нама одраслима, тешко 
је да чак и замислимо какве су се страхоте дешавале у нашој земљи у периоду 

Првог светског рата. Трагедија губитка целе породице у једном дану, од једног 
обичног дечака, створила је хладнокрвног ратника - осветника. Ипак, ова ратна 

драма завршава се тако што се у нашем малом јунаку буди дух праштања.  
 

РЕЧ РЕДИТЕЉА – „Велико“ и „Мало“ 
У годинама када обележавамо сто година од Великог рата, Мало позориште 
„Душко Радовић“, чини се једино од свих великих и малих позоришта, 

поставља на своју велику сцену комад који прича о Великом Рату. 
 

Ова потресна и јединствена прича у српској историји, о дечаку коме је рат 
одузео и породицу и детињство, садржи у себи причу о голготи и васкрсу 
нашег  малог народа у великој борби за опстанак. Момчило Гаврић је једна од 

икона Првог свестског рата и симбол нашег страдања. Дечаков романтични лик 
је имао огроман утицај на спрску војску и народ. 

 
Нека им је вечна слава и хвала! 

 

Саша Габрић, 

редитељ 
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4. Представа за децу: „Бура“ 
По мотивима драме Вилијама Шекспира 

Адаптација, режија, сцена: Никита Миливојевић 
Премијера: 23. октобар 2017. године / Дан позоришта – 68. година  
Сцена за децу 

 
О СМИСЛУ ШЕКСПИРОВЕ „БУРЕ“ 

Из пера Вилијама Шекспира поникла је чувена романтична драма „Бура”. 
Писана током две године, од 1610. до 1611.год. Први пут је објављена више од 
десет година касније, 1623. године. Ова драма говори о сукобу Проспера којег 

су брат Антонио и саучесник Алонсо бацили у море и тако потерали из Италије. 
Просперо проналази острво на којем покушава да домороцима наметне своју 

власт, пошто је пре изгнанства био војвода од Милана, па сматра да ту дужност 
мора да задржи и на пустом острву. Када је написана ова драма 
проблематизовала је колонијализацију Америке, али та идеја прикривена је 

причама о уметности, љубави, лепоти и природи. Из тих разлога, „Бура“ је 
заправо метафорично камуфлирана политичка драма. 

 
Протагониста Просперо представља европске империјалисте, човека или силу 
која се намеће као „отац народа“. Он све контролише, укључујући и самог себе, 

те као вођа мора да буде миран, сталожен, рационалан и потпуно под 
сопственом контролом. Ипак, он има своје мане које се испољавају кроз олује 

које настају његовим бесом, а вођене су осветом. Он контролише и силе 
природе, нпр. воду која може да разара свет, па се ту симболично повлачи 
питање друштвене одговорности. Просперо је уједно и симбол “Свезнајућег”. С 

друге стране, домородац Калибан, којег је Просперо колонијализовао, 
представља аутохтоне Американце (Индијанце), који су симбол потлачених, 

масе којаје неука и којом је лако владати путем трикова и илузије. Ова прича 
уједно је и парабола о сукобу између људског инстинкта и владавине културе и 
закона. 

 
Мила Машовић-Николић, 

драматург позоришта 
О „БУРИ” НА ДЕЧИЈОЈ СЦЕНИ 

У „Бури’’ је могуће препознати  најразличитије садржаје: од  романтичних, 
метафизичких,  аутобиографских, филозофских, политичких... а  међу свим 
могућим  „учитавањима“ за мене у њој постоји и један дечји поглед на свет, 

(као у оним необичним кутијама Џ. Корнела у којима су неки носталгични мини 
светови препуни некакаве дечије фантазије). Бајковито, стварно, нестварно, 

могуће, немогуће... нешто давно изгубљено, „грађа од које се праве снови’’! 
 

Никита Миливојевић, 

редитељ 
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5. Представа за децу „Моби Дик“ 

По мотивима романа Хермана Мелвила 
Текст: Димитрије  Коканов 

Режија: Снежана  Тришић 
Премијера: 08. децембар 2017. године 
Сцена за децу 

 
О ПРЕДСТАВИ 

Моби Дик је у путописима морепловаца остао забележен као највећи, 
најстрашнији и најопаснији кит свих времена. Херман Мелвил је 1851. године 
написао  роман у коме потера капетана Ахаба и осталих морепловаца са брода 

Пиквод за Моби Диком прераста у епску пустоловину и космичку борбу. У нашој 
представи главни лик је једна необична девојчица Рејчел која се усудила да 

Моби Дика сагледа као другачије биће. Видела је у њему све оно што ниједан 
путопис никада није записао. 
На летовању са родитељима Рејчел опет није научила да плива али је слушала 

море, таласе, ветар и шум шкољки, а онда је чула и песму китова која је 
одводи у опасну авантуру и мисију. Можда је све то она измислила или сањала 

али њена снага да препозна и избори се за добро у сваком бићу покренуће 
море промена у свима, па и у њој самој. 

У судару светова, природе и цивилизације, прошлости и садашњости још увек 
су најдаља и највећа открића она која  рађају комникација, размевање и 
љубав. Изгледа да се најопсаније дубине крију у нама и другим људима па је 

свима лакше да плутају на површини. Бојимо се да заронимо. Ово је представа 
за пливаче и непливаче, за авантуристе, пустолове и страшљивце. За све оне 

који се не боје да упознају свој страх јер се можда баш у њему скрива нека 
чудесна лепота. Моби Дик је поетска авантура о пустоловинама које мењају 
свет и појединца. 

Снежана Тришић, 
редитељ 

О ДРАМСКОМ ТЕКСТУ 
Драматизација и адаптација овог капиталног књижевног дела је подразумевала 
доношење тешке одлуке око тога шта су теме које треба отворити и развити у 

дијалогу са децом. Реч је дакле о великом наративу који није изворно намењен 
деци, чије језичко богатство и приповедни стил не дају превише простора за 

традиционалне драмске форме. Али неопсоран је значај тема које Мелвилово 
дело отвара или наговештава код савременог читаоца. У овој драматизацији 
пошло се од чињенице да оригинални текст нема женске јунаке, те је 

првобитна одлука била да протогиниста адаптаираног текста буде 
протогонисткиња – девојчица из садашњости која кроз магијски свет снова 

путује у прошлост где се суочава са наративом Моби Дика. Овај наратив је 
такође адаптиран третирајући теме односа човека и природе, тј. помирења 
човека са природом. 

 
Моби Дик је у овом свом адаптираном облику прича о авантури која спаја свет 

реалности и фантазије, а та аванутура је уствари пут који дете пролази како би 
се суочило и ослободило својих страхова. Ово путовање је испуњено темама 
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односа човека и природе, односно човека и животиња. Моби Дик и море се 
преузимају и као симболи страха од непознатог и као симболи природе коју 

савремени човек уништава на најразличитије начине. 
Димитрије Коканов, 

драмски писац 
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6. Новогодишња представа за децу: „Чаробњак Тимотије и Деда Мраз“ 
Текст: Драгољуб Петровић  

Режија: Предраг Штрбац 
Премијера: 15. децембар 2017. године 
Сцена за децу 

 
Новогодишњу бајку ове године су испричали деци - Кишни облак, Снежна 

облакиња, Чаробњак Тимотије и Деда Мраз. Представа је осмишљена у форми 
комичног мјузикла, који говори о вредности пријатељства и лепог понашања.  
 

Новогодишњи кабаретско, глумачки, музички и надасве дечији шоу. Шта се 
збива када чаробњак Тимотије покуша да украде поклоне које је Деда Мраз 

наменио деци? Ништа наравно! Деда Мраз је сачувао и одбранио све поклоне 
свој деци света. 
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7. Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској  
Бања Лука, 28-30. новембра 2017. године  

 
Мало позориште „Душко Радовић“ je у периоду од 28 до 30.новембра 2017. 
године гостовало у Дјечијем позоришту из Бања Луке, током кога је изведено 

три представе са редовног репертоара позоришта и то: 
 

1. „Поп Ћира и поп Спира“, уторак 28.11. у 18.00 часова; 
2. „Плави чуперак“, среда 29.11. у 10.00 и 12.00 часова; 
3. „Циркус Марио & Нета“, четвртак 30.11. у 10.00 и 12.00 часова. 

 
Гостовање представља наставак сарадње између Малог позоришта „Душко 

Радовић“ и Дјечије позориште Републике, која је започето гостовањем 
позоришта из Бања Луке у Београду у од 21. до 23. марта када је изведено три 
представе са њиховог редовног репертоара („Фолклорна магија“, „Вук и седам 

јарића“ и „Тужни принц“). 
Сматрамо да је од великог значаја што смо имали прилику да реализујемо 

сарадњу са позориштем које као и наше негује драмски и луткарски репертоар 
за децу и младе, и да гледаоцима из Републике Српске прикажемо део 

репертоара нашег позоришта, а надамо се да ћемо у будућности наставити 
негујемо размене у којима ће уметници из других земаља имати прилику да 
представе свој рад али организују приказивање представа које настају у Малом 

позоришту „Душко Радовић“.  
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8. „Циркус Марио & Нета“ (17. Интернационални луткарски фестивал „Златни 
делфин“, Бугарска) 

1-7. октобра 2017. године  
 
 

Мало позориште „Душко Радовић“ је 5. октобра у 18 сати у Државном 
позоришту лутака, у оквиру званичне селекције XVII Интернационалног 

луткарског фестивала „Златни делфин“ у Бугарској (Варна),  извело 
луткарску представу за децу и одрасле „Циркус Марио & Нета“ по тексту 
Милене Деполо у режији Драгослава Тодоровића. 

 
У селекцији је учествовало 200 продукција из 44 земаља, а програм је био 

подељен на два сегмента - луткарске представе за децу и луткарске представе 
за одрасле. Поред главног програма фестивал је имао велики број пратећих 
програма. 

 
Изузетно нам је задовољство што је марионетска представа  „Циркус Марио & 

Нета“ изабрана у  званичну селекцију овако реномираног фестивала, који је 
основан још 1969. године и сваке треће године приказује неке од 

најзначајнијих савремених луткарских продукција. Посебно задовољство нам је 
што се једна луткарска продукција Малог позоришта нашла у селекцији овог 
фестивала поново након скоро 30 година. 
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 ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 

2016. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ 

ПЛАНОМ  

 
1. Циклус луткарских радионица за децу и младе  

„Један, два и три“ 
 
Поред продукције и извођења прдстава у оквиру Сцене за децу и 

Вечерње/Тинејџ сцене „Радовић“, Мало позориште негује и пратеће 
интерактивне програме за децу и младе којим жели да оствари интензивнију 

комуникацију са својом публиком. 
 
Интерактивни програми у чијој реализацији и креативном процесу учествују 

деца и млади, показали су се као изузетно подстицајни и радо посећивани. 
Отуда је настала идеја да направимо пројекат „Циклус луткарских радионица 

за децу и младе: Један, два и три“. Слично искуство имали смо у току „47. 
Сусрета професионалних позоришта лутака Србије“ када је реализовано укупно 
четири радионице. 

 
Мало позориште „Душко Радовић“ је у септембру 2017. године започело 

припреме на реализацији пројекта - Циклус луткарских радионицa за децу 
и младе: „Један, два и три“. У периоду од октобра до децембра реализовано 
је укупно 10 радионица. Пројекат је био намењен деци узраста од 5 године па 

навише. 
 

Аутори сваке радионице осмишљавали су теме у складу са садржајем представа 
коју су деца непосредно пре радионице гледала, и одабирали тип лутака или 

објеката (ручна лутка, марионета, лутка на штапу, комбинована лутка, јавајка 
и сл).  
 

Време трајања сваке радионице је било између 45-60 минута. Свака радионица 
је почињала уводним разговором који је подразумевао и различите активности 

попут навођења асоцијација, невербалну комуникацију и изражавање путем 
покрета, након чега би уследио и рад на изради и ликовном обликовању 
предмета/лутке. 

 
У радионицама позоришта се вршила набавка материјала и прављење основне 

конструкције, након чега је свако дете добијало почетни материјал за рад. 
Након увода аутора деца су раличитим креативним техникама завршава лутку, 
а затим се прелазило на другу фазу тј. анимацију лутака.  
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Фотографије са луткарских радионица реализованих у Малом позоришту - Циклус луткарских радионицу  
    за децу и младе: „Један, два и три“ (фото: Н. Кукољ). 
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2. Трећа национална Конференција: 
УЧЕСТВУЈ! 
Стваралачка партиципација у уметности и образовању 

 
БАЗААРТ и партнери: Дечји културни центар Београда, Мало позориште 

„Душко Радовић“, Центар за драму у едукацији и уметности ЦЕДЕУМ и Битеф 
театар 

 

Овогодишња конференција била је намењена и наставницима и драмским 
уметницима, јер је стваралачка партиципација заједнички именитељ 

савременог позоришта и образовања. Стваралачка партиципација која настаје 
када учесницима омогућимо да активно учествују не само у усвајању, већ и у 
креирању садржаја. Ова пракса мења лице и позоришта и образовања, јер 

директивно вођење процеса учења и стварања замењује сарадничким, 
партнерским, а рецептивно учење и интерпретацију преображује у дијалог и 

интерактивни рад. 
 
Програми који су се одвијали у Малом позоришту: 

 
12.05. у 19.00 - Expeditio, Котор: КоТоР о КОТОРУ + разговор  

Представа је документаристички пројекат, базиран на личним исказима 
учесника, аматера, обичних грађана, Которанки и Которана, који кроз форму 
театра показују свој живот, или тачније своју муку. Грађани/грађанке Котора 

су у исто време глумци/е, и аутори/ке текста. 
 

13.05. у 10.00 - Дечја група Дома културе Пријепоље: КАКО САМ ПОНОВО 
ПОСТАО САША (драмски театар и сенке)  

Развијена из сликовнице коју је објавио Завод за уџбенике, ова позоришна 
прича, намењена ученицима виших разреда основне школе, прати како 
гојазног дечака и његове другове вршњаци све више етикетирају и како они 

успевају да се против тога изборе. 
 

13.05. у 19.00 - Далија Аћин Теландер: КЊИГА ЛУТАЊА, плесна представа + 
разговор 
Књига лутања је интимни плесни спектакл намењен најмлађој деци. Кроз 

синергију елемената, природе, људских, животињских и надреалних створења, 
ствара се утисак сталног кретања енергије, смене годишњих доба, рађања и 

смрти. Лутање је између: семе израста у биљку, из облака настаје киша, жива 
бића се развијају. Током представе деца могу да комуницирају са извођачима, 
а на крају и да сами истраже трансформисани простор. 

 
14.05. у 19.00 - Омен театар: ТРИ ЛИЦА ОГЛЕДАЛА  

Три лица огледала нам откривају три лица друштвене стварности: свакодневну, 

скривену и мисаону.  Да бисмо видели и увидели та лица јавности, потребно је 
да видимо све њене одразе у огледалу. Зато је неопходно да у потпуноати 
верујемо у позоришни чин коме присуствујемо, прихватимо учешће у њему и да 
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му се препустимо. Представа је позоришни чин и друштвени експеримент који 
нам пружа специфично позоришно искуство, у коме не остајемо само гледаоци, 

већ постајемо активни учесници. 
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 УЧЕШЋЕ УСТАНОВЕ НА ФЕСТИВАЛИМА И 

НАГРАДЕ: 

 

 

 „Дани Београда“, Београд 
Мила Машовић-Николић: Камени цвет – редитељ Никита Миливојевић 
18.04.2017. 

 
 Џез фестивал „Нишвил“, Ниш 

Далија Аћин Теландер, Маја Пелевић: Књига лутања – аутор Далија Аћин 
Теландер 
07.08.2017. 

 
 9. Бугојанско луткарско бијенале, Босна и Херцеговина 

Драгослав Тодоровић: Андерсенови кувари – редитељ Драгослав 
Тодоровић / Признање за глумачку игру 
11.09.2017. 

 
 24. Међународни дечји фестивал, Суботица 

Иво Андрић, Татјана Пипер Станковић: Аска и вук - режија Татјана Пипер 
Станковић 
/ Награда за глуму и анимацију Владислави Ђорђевић за улогу Аске 

25.09.2017. 
 

 17. Интернационални луткарски фестивал „Златни делфин“, 
Бугарска 
Милена Деполо: Циркус Марио & Нета – редитељ Драгослав Тодоровић 

05.10.2017. 
 

16. Meђународни фестивал за дјецу, Бања Лука 
Иво Андрић, Татјана Пипер Станковић: Аска и вук - режија Татјана Пипер 

Станковић 
/ Награда за колективну глумачку игру 
14.10.2017. 

 
 Дани Малог позоришта ,,Душко Радовић“, Бања Лука 

Милена Деполо: Циркус Марио & Нета – редитељ Драгослав Тодоровић 
Стеван Сремац – Мила Машовић-Николић: Поп Ћира и поп Спира – 
редитељ Јовица Павић 

Мирослав Антић – Сандра Родић Јанковић: Плави чуперак – редитељ 
Сандра Родић Јанковић 

28-30.11.2017. 
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У оквиру прославе 68 година Малог позоришта „Душко Радовић“, 
традиционално су додељене годишње и јубиларне награде. Трочлани 

жири у саставу Горан Баланчевић (глумац/председник), Јелена Ћурувија 
Ђурица (глумица/члан) и Милош Самолов (глумац/члан), донели су 

следећу одлуку: 
 

1. Награда „Божидар Валтровић“ за изузетан допринос у реализацији 

представе „Аска и вук“ глумици и редитељки Татјани Пипер Станковић; 

2. Награда „Божидар Валтровић“ за допринос у Општем сектору, Стојанки 

Николић; 

3. Награда „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију глумцу Бојану 

Лазарову за улогу Веселина Ћирковића у представи „Мала школа 

рокенрола“; 

4. Награда „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију глумици 

Јелени Илић за улогу Спикера у представи „Капетан Џон Пиплфокс – у 

новом миленијуму“; 

5. Награда „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију за костим у 

представи „Капетан Џон Пиплфокс – у новом миленијуму“ Милици Грбић-

Комазец; 

6. Награда „Марија Кулунџић“ за изузетну ауторску креацију за музику у 

представи „Аска и вук“ Александру Локнеру; 

7. Награда „Милена Начић“ за изузетну глумачко-аниматорску креацију 

Владислави Ђорђевић за улогу Аске у представи „Аска и вук“. 

 

Жири додељује две специјалне награде: 
 

1. Специјална награда глумачком ансамблу представе „Аска и вук“; 

2. Специјална награда за допринос у Техничком сектору – гардероба и 

реквизита, Снежани Стојчић, Ирени Баждар и Теодори Јеремић. 

 
Директор позоришта додељује једну специјалну награду: 

 
1. Специјална награда за допринос у Техничком сектору – мајстор 

позорнице, цуг мајстор и декоратер, Горану Богосављевићу, Јовану 

Кнежевићу, Немањи Брајовићу и Александру Митићу. 

 
Јубиларне награде позоришту за 10 и 30 година непрекидног рада добили су:  
 

1. Велинка Аљиновић (30. година); 

2. Дарко Ивановић (10. година); 

3. Никола Стеваноски (10. година); 

4. Владимир Живановић (10. година). 
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5. ПОСЕЋЕНОСТ ПРОГРАМА 
  

Укупан број посетилаца (гледалаца) са упоредним податком 
у односу на 2016. годину             
 

2016. 2017.  

33.403 41.806 

 

Структура посећености програма у односу на врсту програма  број                  % 

Програми установе у матичном простору                                                             33.940 81,18 

Копродукције („Наглавачке“) 67 0,16 

Програми установе ван матичног простора    4900 11,72 

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

2000 
 

4,78 

Гостовања из иностранства                    899 2,15 

 

Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2016. 
години   

245 

Број изведених представа на матичној сцени позоришта у 2017. 
години 

223 

 

Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2016. 
години 

4 

Број изведених представа ван матичне сцене позоришта у 2017. 

години 

15 
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У наредној табели приказани су програми установе са подацима о броју извођења, 

броју публике и процентуалној попуњености сале у 2017. години: 

 

1. Програми установе у матичном простору (200 места):                                                             

 

Сцена за децу 

Назив представе Број 

извођења 

Број публике Попуњеност 

сале (%) 

1. „Андерсенови кувари“ 3 337 56,17 

2. „Аска и вук“ 21 3116 74,19 

3. „Бура“ 10 1466 73,30 

4. „Камени цвет“ 16 2390 74,69 

5. „Капетан Џон Пиплфокс“ 13 2076 79,85 

6. „Књига лутања“ –  

(капацитет 50 места) 

12 516 86,00 

7. „Мала школа рокенрола“ 16 2774 86,69 

8. „Мала школа рокенрола“, 14. 

Дечји позоришни фестивал 

„Позориште Звездариште“ 

1 205 102,50 

9. „Мачак у чизмама“ 3 386 64,33 

10. „Ноћ у Мерлиновом замку“ 9 1645 91,39 

11. „Пинокио“ 10 1342 67,10 

12. „Страшне приче браће Грим“ 3 276 46,00 

13. „Три прасета“ 1 61 30,50 

14. „Цар је го!“ 6 837 69,85 

15. „Циркус Марио & Нета“ 8 829 51,81 

16. „Црвенкапа из предграђа“ 6 810 67,50 

17. „Чаробна књига“ 17 2879 84,68 

18. „Чаробњак Тимотије и Деда Мраз“ 28 4973 88,80 

19. „Чудне љубави“ 6 890 74,17 

УКУПНО: 189 27808 72,08 

 

Вечерња/Тинејџ сцена  

Назив представе Број 

извођења 

Број публике Попуњеност 

сале (%) 

1. „Мали каплар“ 10 1717 85,85 

2. „Миљаковац, то јест Нови Зеланд“ 5 733 73,33 

3. „Плави чуперак“ 7 963 68,79 

4. „Поп Ћира и поп Спира“ 6 935 77,92 

5. „Преваранти“ 5 759 75,90 

6. „Тинејџ клуб“ 1 125 62,5 

УКУПНО: 34 5232 74,04 

 

2. Програми који су реализовани током 2017. године, а нису били предвиђени 

планом (у матичном простору – сцена, фоаје, галерија): 

 

1. Циклус луткарских радионица за децу и младе „Један, два и три“ 250 

2. Конференција: 
УЧЕСТВУЈ! 

Стваралачка партиципација у уметности и образовању 

650 
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УКУПНО: 900 

6. ФИНАНСИЈЕ 

 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  

и искоришћеност средстава у 2017. г. 
 

  

 

 
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 11.037.063 48.156.086 25.624.078  84.817.227 

- Републике 250.000    250.000 

- општине      

2.  Остали 
извори 

     

- донације*      

- спонзори      

- приход од 
реализације 

програма 
(улазнице, 

чланарине и др. 
програми) 

6.769.515 2.438.794 1.250.646  10.458.955 

- приход од 
услуга  

421.000    421.000 

- 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 2017. 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 2017. годину:  

 
- „Мала школа рокенрола“, Љубивоје Ршумовић, режија Јагош 

Марковић. Представа је премијерно изведена 10. марта 2017. године; 

-  „Мали каплар“, Игор Бојовић, режија Саша Габрић. Представа је 
премијерно изведена 11. октобра 2017. године; 

- „Бура“, Вилијам Шекспир, режија Никита Миливојевић. Представа је 
премијерно изведена 23. октобра 2017. године; 

- „Моби Дик“, Херман Мелвил/Димитрије Коканов, режија Снежана 

Тришић. Представа је премијерно изведена 08. децембра 2015. године; 
- „Тимотије и Деда Мраз“, Драгољуб Петровић, режија Предраг Штрбац. 

Представа је премијерно изведена 15. децембра 2017. године; 
- Дани Малог позоришта „Душко Радовић“ у Републици Српској, 

Бања Лука, 28-30. новембра 2017; 
- „Циркус Марио & Нета“ (17. Интернационални луткарски фестивал 

„Златни делфин“, Бугарска), 1-7. октобра 2017. године  

 
Такође, у Годишњем извештају се истиче да су реализовани и важни програми који 

нису били предвиђени усвојеним Планом:  
 

- Циклус луткарских радионица за децу и младе „Један, два и три“; 

- Трећа национална Конференција: УЧЕСТВУЈ!,  
Стваралачка партиципација у уметности и образовању. 

 
 

2. Позориште је остварило више продукција за децу и младе, које су реализоване у 

складу са основним замислима репертоарске политике Позоришта. Тендеција 
позоришта је да се не запостављају домаћи аутори (Иво Андрић, Љубивоје 

Ршумовић, Игор Бојовић, Драгољуб Петровић), али да се деци и младима представе 
и неки од најзначајнијих текстова светске књижевности као што је Вилијам Шексир 
и Херман Мелвил. 

. 
Као посебно важним истичемо чињеницу да је на сцену за децу постављен драмско 

дело Бура (адаптација, режија и сцена Никита Миливојевић) по драми В. Шекспира, 
чији се драмски опус веома ретко сусреће у позориштима за децу. 
 

Мало позориште је у 2017. године остварило и велики број гостовања на којима су 
му уручена и нека веома значајна признања, и то: Признање за глумачку игру (9. 

Бугојанско луткарско бијенале, Босна и Херцеговина), Награда за глуму и  
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3. Оцена програма и посебне напомене директора 

 
Мало позориште „Душко Радовић“ је и током 2017. године наставило са 

квалитетном продукцијом у оквиру које је успешно реализовано шест 

премијера.  
 
С обзиром на то да ми у Малом позоришту „Душко Радовић“ водимо 

рачуна о нашим ауторима и домаћим текстовима, посебно ми је драго да смо 
после дуго година по сценарију нашег великог писца Љубивоја Ршумовића, а у 

режији Јагоша Марковића урадили римејк хит представе „Мала школа рокен 
рола“ коју данас са одушевљењем гледају деца, али и њихови родитељи, 
педагози и васпитачи.  

 
Свој уметнички допринос су током протекле године у нашем позоришту 

дала и друга наша значајна редитељска имена попут Снежане Тришић, Никите 
Миливојевића и Саше Габрића.  

 

Наставили смо са дугогодишњом традицијом давања шансе и нашим 
глумцима – редитељима. Након „Плавог чуперка“ Сандре Родић Јанковић 

(2015), представу „Аска и вук“ је током 2017. године режирала наша 
колегиница Татјана Станковић.  

 
Препознавши важност истините приче о Момчилу Гаврићу, најмлађем 

подофициру српске војске у Првом светском рату,  посебно желим да истакнем 

представу „Мали каплар“ која је наше позориште сврстала у прво које је ову 
тему представио нашој деци кроз историјски час на сцени.  

 
Поносни смо и што смо мали допринос дали у хуманитарним акцијама: 

- Удружење дефектолога сваке године код нас организује завршну 

приредбу 
- Удружење за афирмацију дечијег стваралаштва „Свитац“ је 

реализовало своју премијеру „Црвене ципелице“ код нас у позоришту.  
- Наше позорише увек и у свакој прилици подржава младе и студенте 

уметничких академија уступајући им простор без надокнаде за 

реализацију испита завршних година. 
- У нашем позоришту за сваку представу су обезбеђене бесплатне 

улазнице за децу са инвалидитетом, а не Тинејџ сцени и за одрасле 
особе оболеле од тешких болести. 

 

Позориште је ове године имало већи приход на благајни у односу на 
прошлу годину. С обзиром да смо због учествовања на бројним фестивалима, 

гостовањима и хуманитарним активностима имали много мање играјућих дана, 
и ову годину смо завршили у финасијском плусу (трећу годину за редом) што 
заиста представља  успех. 

 
Због немогућности запошљавања наше позориште послује са озбиљним 

недостатком кадра у многим секторима. Да бисмо могли несметано да обављамо 
своју делатност, принуђени смо да уговорно ангажујемо сараднике на осам  
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ПРИЛОГ 1: Оцена програма од стране  стручне јавности – 
преглед најзначајних критика, приказа у медијима 
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 SHOPPING 

Završeni banjalučko-beogradski pozorišni dani 
Objavljeno 1. dec 2017. / 13:12:53 

  

Dani Malog pozorišta ,,Duško Radović“ iz Beograda u Dječijem pozorištu Republike 

Srpske u Banja Luci upravo su završeni. 
Publika je danas uživala u predstavi ,,Cirkus Mario i Neta“ u režiji Dragoslava Todorovića. U protekla 

tri dana, Beograđani su predstavili svoju najbolju produkciju. Pored ,,Maria i Nete“, Banjalučane su 

razveseljavali ,,Pop Ćira i pop Spira“, u režiji Jovice Pavića i fantastični ,,Plavi čuperak“, Sandre Rodić 

Janković. 

 

Da se, uz malo truda i volje, iskrenom predanošću i timskim radom, a na inicijativu direktora Aleka 

Rodića i Predraga Bjeloševića i samih zaposlenih u oba pozorišta, može napraviti fantastična priča, 

svedoči upravo ova poseta a kojoj je prethodilo gostovanje Banjalučana u Beogradu u martu ove godine. 

Saradnja se nastavlja i u planu su novi projekti na radost svih mališana. 

http://nadlanu.com/shopping/
http://nadlanu.com/
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ПРИЛОГ 2: Одлукe  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских 
услуга  за 2016.  и 2017. годину (цене улазнице, чланарине и  др. програма). 
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ПРИЛОГ 3: Извештај усвојен од стране Управног одбора (одлукa).  
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