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ПРЕД ГО ВОР

I

У на шој са вре ме ној би бли о граф ској прак си све је ви дљи ви је при су ство 
пер со нал них би бли о гра фи ја. Обич но се пер со нал не би бли о гра фи је при ре
ђу ју у об ли ку мо но гра фи је по во дом ју би ле ја за па же ног и зна чај ног пи сца или 
на кон ње го ве смр ти, а об ја вљу ју се и би бли о гра фи је ау то ра ко ји су оста ви ли 
ма њи али зна ча јан траг као за ви чај ни или не пра вед но скрај ну ти. Њи хо вим 
об ја вљи ва њем трај но се осве тља ва ју до та да ма ње ви дљи ва ме ста у исто ри ји 
на ше кул ту ре. Чи ње ни ца је да се мно го пер со нал них би бли о гра фи ја об ја вљује 
у збор ни ци ма ко ји из ла зе по во дом на гра де ко ју је до био ау тор чи ја се би блио
гра фи ја при пре ма, што обо га ћу је са вре ме ну би бли о граф ску прак су јер сведо
чи и ука зу је на свест из да ва ча да је пер со нал на би бли о гра фи ја ва жан и неоп
 хо дан део по сла ко ји прет хо ди на уч ном ра ду и олак ша ва га. Не ко ли ко го ди на 
уна зад Ма ти ца срп ска у сво јој еди ци ји Би бли о те ка Зма је ва на гра да из да је 
збо р ник ко ји је по све ћен до бит ни ку на гра де. У збор ни ку се штам па, увек на 
кра ју, и би бли о гра фи ја ње го вих ра до ва и ра до ва о ње му. Исти при ступ има ју 
и да ро дав ци Жич ке хри со ву ље (Би бли о те ка „Пре о бра же ње”, те ма ти о до бит
ни ци ма Жич ке хри со ву ље, а из да је их На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен
ча ни”, Кра ље во) или Ди со во про ле ће (ка та лог из ло жбе по све ћен до бит ни ци
ма Ди со ве на гра де, са би бли о гра фи јом, из да је Град ска би бли о те ка „Вла ди слав 
Пет ко вић Дис”, Ча чак). Оне су углав ном се лек тив не због при го де ко ја усло
вља ва њи хо во бр зо при пре ма ње и об ја вљи ва ње и ни су до пу ње не ре ги стри ма, 
а све че шће се сре ћу на по ме не би бли о гра фа о из во ри ма ко је је ко ри стио, као 
и о њи хо вим вр ста ма и не до у ми ца ма и раз ре ше њи ма од ре ђе них струч них 
не до у ми ца при ли ком из ра де би бли о гра фи је. Ова кве пер со нал не би бли о
гра фи је углав ном при пре ма ју би бли о те ка ри ве ћих би бли о те ка у Ср би ји, 
ви со ко об у че ни и ква ли фи ко ва ни за ову вр сту ра да, а све че шће се ја вља ју 
и би бли о гра фи при за ви чај ним фон до ви ма у јав ним би бли о те ка ма. 

II

До при пре ме це ло ви те би бли о гра фи је Пе ре Зуб ца1 за пе ри од од 1962. 
до 2020. го ди не штам па не су би бли о гра фи је ње го вих де ла у се лек тив ном 

1 Од лу чи ла сам се за овај об лик име на и пре зи ме на Пе ре Зуб ца, у до го во ру са 
њим. У би бли о граф ским је ди ни ца ма пре нет је до след но онај об лик име на и пре зи ме на 
ко ји је ко ри стио ау тор при ло га (нпр. Пе ра Зуп ца).
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из бо ру: 1. „Се лек тив на би бли о гра фи ја Пе ра Зуб ца : по е зи ја” у књи зи „Раз лог 
бла го сти”, 2005. го ди не. Ова би бли о гра фи ја има 368 је ди ни ца а у њој ни је 
за сту пљен пе сни ков опус за де цу и мла де. 2. Се лек тив на би бли о гра фи ја 
„Мо стар ске ки ше Пе ра Зуб ца” (иза бра на би бли о гра фи ја) об ја вље на је у књи
зи „Мо стар ске ки ше”, 2006. го ди не. Ова би бли о гра фи ја има 105 је ди ни ца и 
по пи су је књи ге са на сло вом „Мо стар ске ки ше”, као и књи ге са дру гим на
сло ви ма у ко ји ма је за сту пље на ова по е ма, при ло ге о „Мо стар ским ки ша ма”, 
ње ној за сту пље но сти у ан то ло ги ја ма и из бо ри ма. Штам па на је у ла ти нич ном 
и ћи ри лич ном из да њу.

Раз лог за из ра ду Зуб че ве би бли о гра фи је на шла сам у чи ње ни ци да је 
реч о ве о ма плод ном ау то ру. Осим по е зи је и па ро ди ја и по е зи је за де цу, јед
ног ро ма на за мла де, оства рио се и као ан то ло ги чар, при ре дио је низ ан то
ло ги ја са вре ме не срп ске по е зи је, ка ко у мо но граф ским та ко и у се риј ским 
пу бли ка ци ја ма, имао је ви ше ко лум ни у днев ним ли сто ви ма и но ви на ма, 
пи сао је о број ним књи га ма са вре ме них срп ских пи са ца као и пи са ца за 
де цу, ре цен зент је број них књи га са вре ме них ау то ра а о ње го вом де лу на
пи сан је ве ли ки број кри тич ких при ка за и оце на. Не спор но је да је ње го во 
де ло са став ни део срп ске књи жев но сти, и то по чев од 1962. го ди не па све до 
да нас, а и убу ду ће, јер је реч о ау то ру ко ји ак тив но уче ству је у са вре ме ним 
књи жев ним то ко ви ма.

На осно ву до ступ не гра ђе мо же се за кљу чи ти да ње го во де ло ни је вред
но ва но она ко ка ко то за слу жу је. С об зи ром на ду го го ди шњу при сут ност на 
ју го сло вен ској, а по том, на кон рас па да Ју го сла ви је и на срп ској сце ни, као 
и на обим те при сут но сти, с жа ље њем се мо же кон ста то ва ти да до да нас 
ни је об ја вљен ни је дан збор ник ра до ва о ње го вом ства ра ла штву, иа ко је по
след њих де це ни ја пу бли ко ва но ви ше збор ни ка о књи жев ни ци ма мно го 
мла ђим од ње га.

По што је реч о жи вом ау то ру, ње го ва по моћ при иден ти фи ка ци ји и 
про на ла же њу гра ђе је ве ли ка. Она је на тај на чин обо га ти ла и ин фор ма ци
о но по ље би бли о гра фа но вим са зна њи ма и но вим уви ди ма у те ку ћу про
дук ци ју ли сто ва, но ви на, а по себ но књи жев них но ви на и ча со пи са не са мо 
код нас не го и у ши рем окру же њу. Омо гу ћи ла је и сти ца ње ши рег уви да у 
те ку ћу књи жев ну сце ну. 

Би бли о гра фи ја је на ста ла за јед нич ким тру дом ау то ра би бли о гра фи је 
и ау то ра Пе ра Зуб ца. Не ко ли ко го ди на уна траг ау тор је при ку пља ну гра ђу 
до но сио би бли о гра фу, али про блем су чи ни ле оне ин фор ма ци је ко је су по
сто ја ле са мо као исе чак из но ви на, без да ту ма и без мо гућ но сти да се иден
ти фи ку је при бли жно вре ме об ја вљи ва ња на осно ву тек сто ва ко ји су се на
ла зи ли у окру же њу да тог тек ста. Чак и та мо где је ру ком био на пи сан да тум, 
у не ким слу ча је ви ма ни је би ла мо гу ћа иден ти фи ка ци ја, тј. да се од ре ди 
да тум об ја вљи ва ња, го ди ште, број и оста ли по да ци ко ји би омо гу ћи ли ком
пле ти ра ње би бли о граф ске је ди ни це. Или је да ти ра ње би ло по гре шно или 
ни је би ло мо гу ће до ћи до пу бли ка ци је ко ја је би ла по треб на да се по да ци 
про ве ре. Про блем су по себ но чи ни ле пу бли ка ци је штам па не ди љем Ју го
сла ви је, или се ра ди ло о бил те ни ма или из ве шта ји ма са ма ни фе ста ци ја, 
школ ским ли сто ви ма. До не ких од пу бли ка ци ја ни је се мо гло до ћи. По што је 
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би бли о гра фи ја ура ђе на de vi su, исеч ци тек сто ва и пе са ма ко је је Пе ро Зу бац 
са чу вао, а ко је ни су мо гли да се иден ти фи ку ју, ни су уне ти у би бли о гра фи ју. 
До бар део исе ча ка или при ло га на јед ном но вин ском ли сту, без да ту ма или 
по да та ка ко јим но ви на ма при па да ју иден ти фи ко ва ни су на сле де ћи на чин:

– у тек сто ви ма на по је ди нач ном ли сту из но ви на, где је об ја вљен при лог 
Пе ре Зуб ца тра же не су ин фор ма ци је о не ким до га ђа ји ма ко ји има ју 
за бе ле же но вре ме де ша ва ња. На осно ву то га мо гло се до ћи до при бли
жног ме се ца и го ди не об ја вљи ва ња при ло га Пе ре Зуб ца, што је по не кад 
во ди ло ње го вом про на ла же њу;

– на осно ву пи сма и вр сте штам пар ског оти ска од ре ђе ног при ло га, што се 
на осно ву на кнад них про ве ра уста но вља ва ло као тач но, о ко јој пе рио
дич ној пу бли ка ци ји је реч. Ус пут се мо гло за кљу чи ти и то ка ко је се ћа ње 
вар љи во;

– не за ме њи ву по моћ при иден ти фи ка ци ји тек сто ва пру жио је ау тор који 
је за хва љу ју ћи број ним по знан стви ма и при ја тељ стви ма до ла зио до 
по треб них ин фор ма ци ја или пу бли ка ци ја до ко јих се ни је мо гло до ћи 
у на шим би бли о те ка ма;

– по моћ у иден ти фи ка ци ји по је ди них при ло га у Те ле гра му и По ле ту 
пру жи ле су ко ле ге из На род не би бли о те ке Ср би је као и из На ци о нал
не и све у чи ли шне књи жни це из За гре ба.

– по моћ при утвр ђи ва њу на сло ва ори ги на ла пе са ма пре ве де них на стра
не је зи ке пру жи ли су Пе ро Зу бац, То дор Идво ре ан, Ма ри ја Ма хо вац, 
Пе тер Хај нер ман, Ма ри ја Ваш, Ма теј Чер вин ски, Исма ил Ре ђеп, Јо ан 
Ба ба, Зден ка Ва лент Бе лић.
Би бли о гра фи ја Пе ре Зуб ца је нај пре би ла до пу ње на и при ре ђе на за штам

пу, ма ги стар ски рад од бра њен на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, 2011. 
го ди не. Об у хва та ла је пе ри од од 1962. до 2009. го ди не. Ра ђе не су до пу не са 
по ме ра њем ре ги ста ра за кључ но са го ди ном 2015, али сти ца јем ра зних окол
но сти ни је до шло до ње ног штам па ња. Би бли о гра фи ја ко ја је са да пред чи та
о цем об у хва та пе ри од од 1962. до 2020. го ди не. Да би се из бе гло, по тре ћи 
пут, по ме ра ње ре ги ста ра, би бли о гра фи ја је са ста вље на из два де ла. Пр ви део 
об у хва та гра ђу од 1962. до 2015. го ди не (би бли о граф ске је ди ни це од 1 до 4433, 
а дру ги део од 2016. до 2020. го ди не (би бли о граф ске је ди ни це у кон ти ну ите
ту са пр вим де лом од 4434 до 4827), што не оме та ње но ко ри шће ње. Ре ги стри 
су за оба де ла за јед нич ки. Са др жај се код оба де ла раз ли ку је, јер у дру гом 
де лу ни су ушла по гла вља ко јих је би ло у пр вом де лу, као што је на при мер 
део ко ји се од но си на пре во ди лач ки рад Пе ре Зуб ца.

ПРЕД НО СТИ БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈЕ

Би бли о гра фи ја омо гу ћу је сти ца ње уви да у све у ку пан рад од ре ђе не 
лич но сти, оку пља њем свих ин фор ма ци ја на јед ном ме сту и на тај на чин 
пру жа мо гућ ност ис тра жи ва чу, књи жев ном кри ти ча ру или исто ри ча ру да 
до ђе до свих по треб них ин фор ма ци ја ре ле вант них за на уч ни и ис тра жи
вач ки рад.
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Она омо гу ћа ва и сти ца ње ши рег уви да у те ку ћу про дук ци ју у ду жем 
вре мен ском ра спо ну, у уре ђи вач ке кон цеп ци је ра зних ти по ва те ку ћих пу
бли ка ци ја, по себ но о ау тор ском ру ко пи су Пе ре Зуб ца. 

Тре ба ис та ћи и мно го број не Зуб че ве при ло ге у те ку ћој пе ри о ди ци у ко
ји ма је уре ђи вао по е зи ју дру гих ау то ра, што је би ла че ста по ја ва у то вре ме. 
Нпр. у деч јем ли сту Ма сла чак сме њи ва ли су се го сти уред ни ци што је ли сту 
да ва ло по се бан пе чат – сва ки уред ник је уно сио свој сен зи би ли тет што је 
до при но си ло да се, не ве зу ју ћи се за афи ни те те јед ног уред ни ка ути че на 
сти ца ње ши рег уви да у те ку ће ства ра ла штво и ње го ва ин те ре со ва ња, а по
себ но на ства ра ње уку са код нај мла ђе чи та лач ке пу бли ке.

Све би бли о граф ске је ди ни це об ра ђе не су пре ма пра ви ли ма Ме ђу на род
ног стан дард ног би бли о граф ског опи са мо но граф ских пу бли ка ци ја ISBD(M) 
и Упут ства за при ме ну ISBD(CP) у опи су ком по нент них де ло ва. Осим лич не 
ар хи ве при из ра ди би бли о гра фи је ко ри шће ни су сле де ћи из во ри: Bi bli o gra
fi ja Ju go sla vi je. Se ri ja C, Član ci i pri lo zi u se rij skim pu bli ka ci ja ma. Umet nost, sport, 
fi lo lo gi ja, knji žev nost i mu zi ka li je за пе ри од од 1962. до 2002. го ди не, Би бли о гра
фи ја Вој во ди не. Се ри ја 1, Мо но граф ске пу бли ка ци је за пе ри од од 1982. до 1992, 
Би бли о гра фи ја књи га у Вој во ди ни за пе ри од од 1992. до 2017, као и елек трон ска 
ба за Би бли о те ке Ма ти це срп ске и за јед нич ка елек трон ска ба за CO BISS.SR . 

Би бли о гра фи ју пра ти пет ре ги ста ра: име на, ау то ра о ко ји ма је пи сао 
Пе ро Зу бац, па ро ди ра них ау то ра, пре во ди ла ца и не раз ре ше них ини ци ја ла.

РАС ПО РЕД ГРА ЂЕ

Рас по ред је ди ни ца је од ре ђен вр стом гра ђе ко ја је ра зно вр сна јер се 
ау тор то ком свог ду го го ди шњег плод ног ра да огле дао у ра зним књи жев ним 
жан ро ви ма. По што је реч о обим ној би бли о гра фи ји ау то ра ко ји, осим књи
га, има и мно го при ло га у пе ри о дич ним пу бли ка ци ја ма као и при ре ђе них 
књи га, ре до след гра ђе је сле де ћи:

КЊИ ГЕ 

Зуб че ве књи ге сло же не су хро но ло шки. Уко ли ко је ау тор имао ви ше 
об ја вље них књи га у то ку јед не го ди не он да су оне гру пи са не азбуч ним ре
дом. Код свих књи га ура ђен је и са др жај. Књи ге об ја вље не на стра ним је зи
ци ма сло же не су хро но ло шки, по сле књи га об ја вље них на срп ском је зи ку, 
абе цед но, у окви ру јед не го ди не.

У по да ци ма о од го вор но сти ни је ста вља но име Пе ре Зуб ца као ау то ра, 
ра ди уште де при штам па њу.

Би бли о гра фи ја Пе ре Зуб ца са др жи 4827 би бли о граф ских је ди ни ца, обу
хва та пе ри од од 1962. до 2020. го ди не и по пи су је: све књи ге (рас по ред је 
хро но ло шки без по де ле по жан ро ви ма и по ка зу је ин тен зи тет ви ше го ди шњег 
об ја вљи ва ња, а да је и бо љу пре глед ност). Пр ва књи га „Не вер мо ре” об ја вље на 
је тек 1967. го ди не (на кон се дам го ди на од пр ве об ја вље не пе сме), у пре сти
жној еди ци ји „Пр ва књи га” Ма ти це срп ске. 
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Исте го ди не об ја вио је и књи гу „Pan to logya nu o va”, а из да вач је Три би на 
мла дих ко ја је у то вре ме би ла но си лац аван гард них те жњи број них мла дих 
ау то ра и умно го ме ути ца ла на раз ви ја ње књи жев ног уку са уно се ћи но ве 
по гле де на умет ни ка и умет ност, по ме ра ју ћи уста ље не нор ме и вред но сти, 
ко ји су че сто би ли у опре ци са тра ди ци о нал ним по и ма њем умет но сти, а 
ва жно је ис та ћи и ме сто ко је је оку пља ло ве ли ки број мла дих љу ди жељ них 
про ме на и пу них ен ту зи ја зма. Овом књи гом Зу бац је на ду хо вит на чин пред
ста вио да нас са ме ве ли ка не на ше књи жев но сти на је дан нов на чин: Оска ра 
Да ви ча, Скен де ра Ку ле но ви ћа, Вас ка По пу, Та на си ја Мла де но ви ћа, Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа, Ми о дра га Па вло ви ћа, Ива на В. Ла ли ћа, Бо жи да ра Ти мо ти је ви
ћа, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Ми ло ва на 
Да ној ли ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа и дру гих. Ако по гле
да мо спи сак по бро ја них ау то ра мо же мо за кљу чи ти и да је Зу бац као млад ау тор 
већ имао бо га то чи та лач ко ис ку ство и фор ми ран књи жев ни укус. Ла ко је 
за кљу чи ти да се ра ди о ау то ри ма ко ји су сво је ме сто у срп ској књи жев но сти 
за у зе ли за у век. 

Пле ни ла ко ћа са ко јом је Зу бац „ула зио” у по е ти ку, стил, ри там, је зик 
сва ког од ових ау то ра, по ко ји ма их је пред ста вио. С пра вом ме ром и уку сом. 
Иза брав ши пе сму или оно што је ти пич но за сва ког ау то ра он је по ет ски 
пред ста вљао чи та ву по е ти ку, ду хо ви то, али не ци нич но, и ни кад на си ла
зе ћи с тан ке оштри це са ко је се ла ко кли зи у ба нал ност или гру бост. Ову је 
осо би ну уо чио и Иван В. Ла лић у тек сту „О па ро ди ја ма” об ја вље ном у „Ле
то пи су Ма ти це срп ске”, 1968. го ди не, пред ста вља ју ћи исто вре ме но Зуб че ве 
па ро ди је и „Пан то ло ги ју срп ске и ју го сло вен ске пе лен ги ри ке” Ста ни слав 
Ви на ве ра.

По ет ску књи гу „Раз го во ри са Го спо ди ном”, об ја вио је 1971. го ди не, а 
сле де ће го ди не пр ву књи гу по е зи је за де цу „Хо ћу не ћу”. Од та да до да нас 
Зу бац оста је ве ран и том жан ру.

Го ди не 1974. из ла зи му, као за себ на пу бли ка ци ја по е ма „Мо стар ске ки ше”, 
са илу стра ци ја ма Вла ди ми ра Ни ко ли ћа, де вет го ди на од пр вог об ја вљи ва ња 
у за гре бач ком књи жев ном ли сту „Те ле грам”, а ко ја је иза зва ла пра ву бу ру 
ме ђу нај ши ром чи та лач ком пу бли ком. „Мо стар ске ки ше” ће на кон ово га 
до жи ве ти без број по нов них пу бли ко ва ња ка ко у књи га ма, ан то ло ги ја ма, 
та ко и у пе ри о ди ци. Та ко ђе, број ре про дук ци ја ове по е ме (као и оста лих Зуб
че вих при ло га) на ин тер не ту, ра зним сај то ви ма, пор та ли ма, веб стра ни ца
ма, ју тју бу, гра мо фон ским пло ча ма, ка се та ма, ЦДови ма је не мер љив. Због 
оби ма штам па не гра ђе у би бли о гра фи ју Пе ре Зуб ца ни су ушли ови из во ри. 
На да мо се да ће у до глед ном вре мен ском пе ри о ду иза ћи и би бли о гра фи ја 
ко ја би по пи са ла ове из во ре.

Пр ва об ја вље на ан га жо ва на по ет ска књи га „Ти то је наш друг” об ја вље на 
је 1975. го ди не у из да њу Зма је вих деч јих ига ра. Би ће их још („Сан им чу ва 
исто ри ја”, 1980, „По сто ји ва тра”, 1982, „Ву ко вар ски успо ме нар”, 1984. Збир ка 
„Ти то је наш друг” пре ве де на је на ви ше је зи ка [мађарски, ал бан ски, турски]).

Пр ва Зуб че ва књи га есе ја „Ти да ни” об ја вље на је 1976. го ди не и у њој је 
пред ста вље но не ко ли ко са вре ме них пи са ца: Со ња Ма ној ло вић, Адам Пу
сло јић, Тон ко Ма ро е вић, Сло бо дан Ра ки тић, Жељ ко Са бол, Гој ко Ђо го, 
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Сто јан Ву чи ће вић, Ра де То мић, Ти то Би ло па вло вић, Рај ко Пе тров Но го, 
Ву ји ца Ре шин Ту цић, као и ге не ра циј ских пе сни ка Ми о драг Ста ни са вље
вић, Пе тар Цвет ко вић, Сте ван Пе шић, Иван Рас те го рац, Ни ко ла Ви шњић, 
Све то зар Бал тић, Мо ма Ди мић, Слав ко Ал ма жан, Зо ран Ми лић.

Ни су за себ но одво је не ни пре ве де не пе снич ке књи ге.
Пр ви ве ћи из бор Зуб че ве по е зи је об ја ви ли су за гре бач ки из да вач „Зрин

ски” и бе о град ска „Цр ве на зве зда” у еди ци ји Де ла Пе ра Зуп ца, 1987 („До ба 
ки ша”, „Ду ша деч ја”, „Књи га шут ње”, укуп но три). На ред не го ди не по но
вље но је из да ње „До ба ки ша”, „Ду ша деч ја”, „Књи га шут ње”, а 1989. иза шле 
су књи ге „Ду ша деч ја”, „Књи га шут ње”, „Нок тур но”, „Сат ср ца”, „У мо дром 
вр ту”. Иза бра не пе сме у пет књи га об ја вио је но во сад ски из да вач „Stylos”, 
2003. го ди не под на зи вом „Пе сме из ше зде се тих”, „Пе сме из се дам де се тих”, 
„Пе сме из осам де се тих”, „Пе сме из де ве де се тих” и „Но ве пе сме”. Све књи ге 
до но се из бор из кри ти ка из за сту пље ног пе ри о да Зуп че вог ства ра ла штва. 
Из бор из по е зи је Пе ре Зуб ца „Нај леп ше пе сме Пе ре Зуп ца” са чи нио је и 
Дра шко Ре ђеп, 2004. го ди не у Про све ти ној еди ци ји „Нај леп ше пе сме”. Из бор 
„Раз лог бла го сти”, 2005. го ди не са чи нио је Се ли мир Ра ду ло вић.

ПРИ ЛО ЗИ У ЛИ СТО ВИ МА, ЧА СО ПИ СИ МА И КЊИ ГА МА

У окви ру ове гру пе гра ђа је раз вр ста на на сле де ћи на чин:
Пе сме. Гра ђа је рас по ре ђе на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не 

азбуч ним ре до сле дом на сло ва. Пр ва Зуб че ва пе сма „Ту га” об ја вље на је у 
ли сту „На ши да ни”, 1962. го ди не, а го то во да не ма књи жев ног ча со пи са код 
нас у ко ме Зу бац ни је об ја вио по е зи ју.

Про за. Гра ђа је рас по ре ђе на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не 
азбуч ним ре до сле дом на сло ва при ло га. Зу бац је об ја вио све га де се ти ну про
зних за пи са, на по чет ку свог ства ра ла штва у ли сту „Зре ња нин”, ра ди се о 
ху мо ри стич ним за пи си ма или цр ти ца ма (ка ко се то та да име но ва ло), 1964. 
го ди не, јед ну 1965. и тек 2003. иза шао му је пре вод при че „По е та и принц”, 
на ру син ском је зи ку у ли сту „За град ка”. 

Па ро ди је. Гра ђа је рас по ре ђе на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не 
азбуч ним ре до сле дом на сло ва при ло га. Као и за при че, мо же се ре ћи да је 
пи са ње па ро ди ја ве за но за ра ни пе ри од Зуб че вог ства ра ња. Об ја вљи вао их 
је у ли сто ви ма „Ин декс”, „Сту дент”, Па ра докс”, ча со пи су „По ља”, од 1964. до 
1968. го ди не. По сле па у зе од не ко ли ко го ди на ја вио се по но во у ли сту „Јеж”, 
1977, 1978, 1985. го ди не, об ја вљу ју ћи па ро ди је под за јед нич ким на сло вом 
„Пе ро ди је”. На кон то га би ће об ја вље не па ро ди је на че ти ри деч је пе сме Ду
ша на Ра до ви ћа, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Дра га на Лу ки ћа, Де сан ке Мак си мо вић, 
2002. го ди не у деч јем ча со пи су „Не вен”.

Тек сто ви. Гра ђа је рас по ре ђе на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не 
азбуч ним ре до сле дом на сло ва при ло га. Зу бац об ја вљу је тек сто ве са нај ра зно
вр сни јом те ма ти ком, у те ку ћој пе ри о ди ци, по чев од 1964. го ди не, до да нас.

Од 1964. го ди не до 2020. го ди не об ја вљи вао је у ве ли ком бро ју са вре
ме них днев них, не дељ них, ме сеч них књи жев них и дру штве нопо ли тич ких 
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или умет нич ких ли сто ва и но ви на. Реч је о ве о ма ши ро ком Зуб че вом ин те ре
со ва њу: пи сао је о по е тич ким про бле ми ма, о ра ду ра зних кул тур них ин сти
ту ци ја, о лич но сти ма, би ло да се ра ди о ис так ну тим или ма ње ис так ну тим 
књи жев ни ци ма или љу ди ма ко ји су оста ви ли траг у кул ту ри, о по пла ва ма, 
по ле ми ка ма, про сла ва ма Пр вог ма ја, о по е зи ји, о са вре ме ним срп ским и 
ју го сло вен ским пе сни ци ма, сли ка ри ма, дру штве нопо ли тич ким те ма ма и 
ак ту ел ним про бле ми ма, ју го сло вен ству, му зи ча ри ма, ва ја ри ма, вас пи та њу, 
књи га ма, са мо ћи, но ви нар ству, деч јој књи жев но сти, на да ре ној де ци... Тек
сто ви дру штве нопо ли тич ке са др жи не ни су уно ше ни у би бли о гра фи ју, 
из у зев не ко ли ко ве ћих ко ји су об ја вље ни на на слов ним стра ни ца ма днев них 
но ви на, или се исто вре ме но ти чу и кул тур них до га ђа ја или до ти чу жи вот 
и рад уни вер зи те та и сту де на та.

Оно што је ка рак те ри стич но за би бли о гра фи ју Пе ре Зуб ца упра во су 
се ри је тек сто ва ко је је об ја вио, што смо већ по ме ну ли. Пр ва се ри ја иза шла 
је у ча со пи су „По ља”, 1967, 1968. го ди не, ка да је об ја вио „Књи жев ни име ник” 
– тек сто ве или за бе ле шке о Ада му Пу сло ји ћу, Гој ку Ђо гу, Жељ ку Са бо лу, 
Ми ла ну Ми ли ши ћу, Слав ку Ле бе дин ском, Сто ја ну Ву чи че ви ћу, Та њи Кра
гу је вић, Тон ку Ма ро е ви ћу, Рај ку Пе тро ву Но гу, Све то за ру Бал ти ћу, Ве ри 
Бла го је вић, Ти ту Би ло па вло ви ћу, Пет ку Вој ни ћу Пур ча ру. Сле ди се ри ја при
ло га под на сло вом „Пе ри скоп” ко ју је об ја вљи вао у ли сту „Рад”, 1986. и 1987. 
о ра зним те ма ма и лич но сти ма (пе сни ци, сли ка ри, глум ци, учи те љи...). Тре ћа 
се ри ја тек сто ва об ја вљи ва на је у ли сту „Днев ник” 1988. под на сло вом „Сре
дом у сре ду”, са истом кон цеп ци јом као и ли сту „Рад”, али с тен ден ци јом да 
ре а гу је и опи ше те ку ће кул тур не до га ђа је у Но вом Са ду и ши ре. Че твр та 
се ри ја тек сто ва об ја вљи ва на је 1989. у ли сту „Осло бо ђе ње”, без за јед нич ког 
на сло ва, тек сто ви су об ја вљи ва ни у до дат ку „Не дје ља”, углав ном на ис тој 
стра ни. Сле ди ли су тек сто ви об ја вље ни у ли сту „Бор ба”, 1992, 1993. с на сло
вом „За луд ни за пи си”. То ком 1997. у ли сту „По бје да” об ја вио је се ри ју тек
сто ва под за јед нич ким на сло вом „Без но стал ги је”, а 2001, 2002. и 2003. у 
ли сту „Су бо тич ке но ви не” тек сто ве под за јед нич ким на сло вом „Из су бо
тич ког кру га”. Исто вре ме но је 2002. а и 2003. и 2004. у деч јем ли сту „Ви тез” 
пи сао о на да ре ној де ци у ру бри ци „Злат на де ца”.

При ка зи. Гра ђа је раз вр ста на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не азбуч
ним ре до сле дом на сло ва при ло га. И у ову гру пу су ушли при ло зи из пе ри о дич
них пу бли ка ци ја, а од но се се на при ка зе пе снич ких или дру гих књи га, као и 
на при ка зе ра зних ма ни фе ста ци ја као што су књи жев не ве че ри, из ло жбе.... 
Пр ве при ло ге Зу бац је об ја вио 1964. го ди не у ли сто ви ма „Ин декс”, „Днев ник”, 
ча со пи си ма „По ља”, „Ле то пис Ма ти це срп ске”. Ова вр ста Зуб че вог ан га жо
ва ња на кон не ко ли ко ин тен зив них го ди на сла би, да би по чет ком 2001, па од 
2002. до 2006. го ди не у деч јем ли сту „Ви тез” об ја вио се ри ју при ка за на књи ге: 
„Но ве књи ге” деч јих пи са ца: Алек сан дре Јок си мо вић, Сло бо дан ке Бо бе Ник
шић, Дра го ми ра Ђор ђе ви ћа, Дра га на Лу ки ћа, Ве сне Ћо ро вићБу трић, Дра
га на Ла ко ви ћа, Гра ди ми ра Стој ко ви ћа, Ду шка Три фу но ви ћа и дру гих.

У ли сту „Ве чер ње но во сти” је кра јем 2004. го ди не и то ком 2005. го ди не 
об ја вио при ка зе на књи ге До бри це Ери ћа, Гра ди ми ра Стој ко ви ћа, Дра го ми
ра Ћу ла фи ћа, Не дељ ка По па ди ћа... под за јед нич ким на сло вом „Шта чи там”.
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Пред го во ри, по го во ри, увод не на по ме не, бе ле шке и ре цен зи је. Гра ђа 
је раз вр ста на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не азбуч ним ре до сле дом 
на сло ва при ло га. У ову гру пу увр ште ни су Зуб че ви пред го во ри за књи ге ко је 
је при ре дио, пан то ло ги је, ау то по е тич ки тек сто ви, тек сто ви у књи га ма дру
гих ау то ра, тек сто ви у ка та ло зи ма из ло жби или књи га по је ди них сли ка ра, 
ре цен зи је, бе ле шке о ау то ри ма у ан то ло ги ја ма ко је је при ре дио, би о граф ске 
бе ле шке о ау то ри ма ко је је пред ста вљао у ан то ло ги ја ма. Уне ше ни су и пред
го во ри за ње го ве књи ге, књи ге ко је је при ре дио, ан то ло ги је ко је је са ста вио.

ПРЕ ВО ДИ

Гра ђа је раз вр ста на хро но ло шки, а у окви ру јед не го ди не азбуч ним 
ре до сле дом на сло ва при ло га. Ова гру па је по де ље на на два де ла: 

Књи ге. Зу бац ни је пре вео ни јед ну књи гу, али се ја вља као пре во ди лац 
у ан то ло ги ји ма ке дон ске по е зи је за де цу Сре бр ни по то ци, и као је дан од пре
во ди ла ца у књи зи Ис по ве сти са пут ни ка Фе рен ца Фе хе ра и у књи зи Ле по 
по на ша ње, илу стро ва ни бон тон за де цу Ма ри не Губ ска; 

При ло зи у ча со пи си ма. У ових де се так при ло га сви пре во ди су са ма
ке дон ског. Реч је о пре во ди ма по је ди нач них пе са ма Дра га на Ја нев ског, Ри сте 
Ђ. Ја че ва, Ва си ла Пу јов ског.

ПЕ СМЕ И ДРУ ГИ ПРИ ЛО ЗИ У АН ТО ЛО ГИ ЈА МА,  
ИЗА БРА НИМ ДЕ ЛИ МА И ЧИ ТАН КА МА

Је ди ни це ко је се од но се на ову вр сту гра ђе сло же не су хро но ло шки, а 
у окви ру хро но ло ги је азбуч ним ре до сле дом на сло ва за сту пље них у ан то ло
ги ји. За ма шна је Зуб че ва за сту пље ност у ан то ло ги ја ма, што се да ви де ти из 
бро ја би бли о граф ских је ди ни ца. По себ но зах тев на је би ла по тра га за чи тан
ка ма у ко ји ма се на ла зе Зуб че ве пе сме. Из ве стан број чи тан ки Зу бац нам је 
до ста вио на увид. Та мо где се ра ди ло о дру гом или тре ћем из да њу, по тра га за 
ком плет ним из да њем по не кад је би ла успе шна а по не кад уза луд на. И по ред 
нај бо ље во ље и пре тра ге по би бли о те ка ма, и код из да ва ча, при ре ђи вач би
бли о гра фи је мо рао је да се по ми ри са чи ње ни цом да не мо же ком пле ти ра ти 
по дат ке. Као по се бан про блем код ком пле ти ра ња по да та ка о уџ бе ни ци ма, 
а пре гле дом ка та ло га из да ња ко је су из да вач ке ку ће штам па ле, по ка за ло се 
да та вр ста ин фор ма ци је за њих ни је ре ле вант на, па је или ни су уно си ли или 
се пре ма њој ни су од но си ли са до вољ но па жње. 

Све пе сме ко је су об ја вље не на стра ним је зи ци ма су пре ве де не. Упа да 
у очи да је по е ма Мо стар ске ки ше јед на од нај че шће за сту пље них. У тзв. те
мат ске ан то ло ги је су ушле број не пе сме, нпр. пе сме о жи во ти ња ма, пе сме о 
Ко со ву, пе сме за мла ђи уз раст, пе сни ци де ци, ха и ку по е зи ја, пе сме о шко ли, 
пе сме по све ће не Ми ро сла ву Ан ти ћу, љу бав на по е зи ја за де цу, пе сме о еко ло
ги ји, срп ска књи жев ност за де цу, пе сме по све ће не ђа ци ма пр ва ци ма, пе сме 
по све ће не учи те љи ма, књи жев ни ци у пе сма ма, пе сме о Бо гу, пе сме о цве ћу...
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КЊИ ГЕ У КО А У ТОР СТВУ

Би бли о граф ске је ди ни це ко је се од но се на ову гру пу сло же не су хро
но ло шки, а у окви ру хро но ло ги је, уко ли ко је би ло ви ше књи га у то ку јед не 
го ди не, азбуч ним ре до сле дом на сло ва. У ову гру пу ушле су и књи ге у ко ји ма 
је Зу бац не са мо је дан од ау то ра тек ста не го се ја вља и као илу стра тор. Ра ди 
се о пу бли ка ци ји Ми лу ти на Ж. Па вло ва Све пти це из де ди ног ше ши ра где су 
на сти хо ве Ми лу ти на Ж. Па вло ва цр та ли Ду шко Три фу но вић, Пе ро Зу бац 
и Ла сло Бла шко вић. Код књи га у ко ји ма је Зу бац је дан од ау то ра об ра ђен је 
са др жај са мо оних при ло га ко је је пот пи сао. Је ди но у књи зи Пут ка вр ху, 
2006. и 2008. ни је ура ђен са др жај Зуб че вих при ло га јер у књи зи ни су пот
пи са ни. 

ИН ТЕР ВЈУИ

Ин тер вјуи П. Зуб ца. Гра ђа је сло же на хро но ло шки, а у окви ру хро но
ло ги је азбуч ним ре до сле дом на сло ва ин тер вјуа. Укуп но је об ја вље но 12 
ин тер вјуа и сви су из пе ри о да ра ног Зуб че вог ства ра ла штва. Реч је о раз го
во ри ма са Ми ро сла вом Еге ри ћем, Зво ни ми ром Го ло бом, Јев ге ни јем Јев ту шен
ком, То до ром Ма ној ло ви ћем, Ма том Пи жу ри цом, Ра до ми ром Рај ко ви ћем, 
Па влом Иви ћем, Ча сла вом Ди си ћем, Не на дом Гли ши ћем, Во ји ном Бје ли цом, 
а оба вљен је и је дан раз го вор са нар ко ма ни ма.

Ин тер вјуи са П. Зуб цем. У овом одељ ку од ред ни це су сло же не хро но
ло шки. Уне те су и кра ће из ја ве по во дом не ког до га ђа ја (Шта оче ку је те у 
2009. го ди ни) или је реч о стал ним ру бри ка ма са истом те мом, а у ко јој су по
зи ва ни ау то ри да да ју сво је ми шље ње или ко мен тар (За ви чај су љу ди, Пе сни
ци за де цу о де ци, Ко ју од сво јих пе са ма нај ви ше во лим и за што, Ре кли су о 
Ти ту, НИН упит ник, Су сре ти, НЕ ВЕН пи та, Пи сци го во ре о пр вој љу ба ви). 

ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ, ИЗ БОРИ

Књи ге. Је ди ни це су сло же не хро но ло шки, а у окви ру хро но ло ги је азбуч
ним ре до сле дом на сло ва књи га. У пр вим де це ни ја ма сво га ства ра ла штва Зу бац 
се ба вио при ре ђи вач ким и ан то ло ги чар ским ра дом, да би јед но вре ме инте
ре со ва ње за ову вр сту ра да би ло скрај ну то. Де ве де се тих го ди на про шлог 
ве ка вра тио се ан то ло ги чар ском ра ду об ја вив ши низ ан то ло ги ја срп ског пе
сни штва. Реч је о хре сто ма ти ја ма срп ске књи жев но сти у ко јој су за сту пље ни 
и ау то ри са об ја вље ном бар јед ном књи гом. За ни мљи ва упра во због то га, 
ова вр ста пу бли ка ци ја мо же да бу де ин те ре сант на исто ри ча ри ма књи жев
но сти, за вред но ва ње књи жев них де ла, за ду бље и сми сле но ожи вља ва ње и 
ту ма че ње ши рег дру штве ног, со ци о ло шког, исто риј ског и кул тур ног, а на
да све књи жев ног кон тек ста ко је бе ле жи. Пр ва ан то ло ги ја ко ју је са ста вио је 
анто ло ги ја при по ве да ча, а сле ди ле су ан то ло ги је пе сни ка рав ни це, пе сни ка 
ко ји су сво је пе сме по све ти ли Вој во ди ни, пе сме по све ће не Ти ту, из бор љу бав не 
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по е зи је, свет ске и на ше, при ре ђе на из да ња по е зи је Де сан ке Мак си мо вић за 
основ ну шко лу на срп ском, сло вач ком, ру син ском, ма ђар ском, ру мун ском, 
по е зи ја Ми ро сла ва Ми ке Ан ти ћа, из бор пе са ма Не ве но вог фе сти ва ла де це 
пе сни ка, књи га тек сто ва и пе са ма за мла ден це, из бор нај бо љих ау то ра са фе
сти ва ла пе сни ка за де цу Бул ка, збор ник на гра ђе них и ода бра них пе са ма са 
кон кур са за нај леп шу љу бав ну пе сму, пе сме срп ских пе сни ка о здра вљу, 
чи сто ћи, ле по ти и љу ба ви из ТВ се ри је за де цу „Хај де ми по ка жи”, нај леп ше 
љу бав не по е ме свет ске по е зи је 20. ве ка, нај леп ше при че, збор ник на гра ђе них 
ра до ва са књи жев ног кон кур са Ба нат ско се ло Би бли о те ке „Бран ко Ра ди че
вић” и Клу ба књи ге „Бран ко Ра ди че вић”, Жи ти ште, срп ско пе сни штво за де цу 
и мла де, из бор по е зи је Ду шка Три фу но ви ћа, Вој во ди на у пе сма ма срп ских 
пе сни ка вој во ђан ских, из бор по е зи је Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње.

При ло зи. По се бан сег мент Зуб че вог ства ра ла штва чи ни ње гов при ре
ђи вач ки рад у се риј ским пу бли ка ци ја ма. Пр ви од при ре ђе них бло ко ва је: 
Па но ра ма мла де срп ске по е зи је, у за гре бач ком ли сту „По лет”, 1965, 1967, 1968, 
а у ко јем је Зу бац пред ста вио по е зи ју Све то за ра Бал ти ћа, Бо шка Бо ге ти ћа, 
Ни ко ле Ви шњи ћа, Пе тра Гу де ља, Ми ла на Ком не ни ћа, Ја сне Мел вин гер, 
Фран ци ја За го рич ни ка, Ра до ми ра Рај ко ви ћа, Сло бо да на Ра ки ти ћа, Ми о дра
га Ста ни са вље ви ћа и Ра де та То ми ћа. По сто ји ва ри јан та у на сло ву Зуб че вог 
из бо ра: јед ном је као на слов ис так ну та „Па но ра ма мла де срп ске по е зи је”, а 
дру ги пут „10 пје са ма мла дих”. Код при ло га „Па но ра ма мла де срп ске по е зи је” 
за јед нич ки под на слов је „Де сет пје са ма мла дих”.

У из бо ру Мла дост Су тје ске ’69 : бил тен бр. 7, об ја вље ном у ча со пи су 
„По ља”, 1969. го ди не, Зу бац је са чи нио из бор из прет ход но об ја вље них шест 
бил те на и у из бо ру пред ста вио: Бран ка Ан дри ћа, До бри цу Ери ћа, Ри ста Ђ. 
Ја че ва, Ва си ла Пу јов ског, Лу ку Па љет ка, Мом чи ла По па ди ћа.

Сле ди и из бор пе сни ка Го ра но во про ље ће 70, ко ји до но си пе сме Го ра на 
Ба би ћа, Ти та Би ло па вло ви ћа, Бран ка Бо шња ка, Дра го ми ра Брај ко ви ћа, 
Ан дре ја Бр ва ра, Ран ка Јо во ви ћа, Ра до ва на В. Ка ра џи ћа, Ни ко ле Мар ти ћа, 
Ми ла на Не на ди ћа, Рај ка Пе тро ва Но га, Ра до ва на Па влов ског, Лу ке Па љет ка, 
Ма ри је Пе а кићЖа је, Али Под ри мје, Ву ји це Ре ши на Ту ци ћа, Аб ду ла ха Си дра
на, То до ра Ча лов ског. Овај из бор је об ја вљен у ча со пи су „По ља”, 1970. го дине.

Бил тен Су тје ске ’70 та ко ђе је об ја вљен у ча со пи су „По ља” 1970. го ди не. 
У из бо ру су за сту пље ни То дор Ду ти на, Ду брав ко Би ба но вић, Аб ду лах Си дран, 
Дра го мир Брај ко вић, Мар ко Ве шо вић, Ср ба Иг ња то вић, Адам Пу сло јић, 
Слав ко Бог да но вић, Ми ро слав Ман дић, Ја нез Ко ци јан чић, Ви ће зо слав Хро
њец, Сла ви ца Пал ва ра, Жи во рад Жив ко вић, Бог дан Кон чар, Иван Ко ци јан чић, 
Мо мир М. Вој во дић, Исмет Мар ко вић, Рад ми ла Ра ни то вић, Фа ди ла Ар на
у то вић, Ра до мир Ан дрић, Ја блан Ми ло рад, Вик тор Б. Ше ће ров ски, Сте ван 
Тон тић, Бран ко Вла чић, Ср ба Иг ња то вић, Адам Пу сло јић, Ра до мир Пут ник.

У из бо ру по е зи је ко ји је об ја вљен у ча со пи су „По ља” за сту пље но је више 
ау то ра а у окви ру ру бри ке Го ра но во про ље ће 70: Го ран Ба бић, Ти то Би ло па
вло вић, Бран ко Бо шњак, Дра го мир Брај ко вић, Ан дреј Бр вар, Ран ко Јо во вић, 
Ра до ван В. Ка ра џић, Ни ко ла Мар тић, Ми лан Не на дић, Рај ко Пе тров Но го, 
Ра до ван Па влов ски, Лу ко Па ље так, Ма ри ја Пе а кић Жа ја, Али Под ри мја, 
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Ву ји ца Ре шин Ту цић, Аб ду лах Си дран, То дор Ча лов ски. За сту пље ни су ауто
ри из свих ју го сло вен ских ре пу бли ка, ка ко је та да и био оби чај, ра ди ло се 
„по кљу чу”.

Цео при лог „Ве чер њег ли ста” по све ћен Стру шким ве че ри ма по е зи је 
уре дио је 1974. го ди не Пе ро Зу бац, под за јед нич ким на сло вом На гра ђе ни су 
ко ји до ђу. У при ло гу су за сту пље ни Ти то Би ло па вло вић, Ја на Ге ра но ва, Фа
зли Ху сни Да глар џа, Гој ко Дап че вић, Ки то Ло ренс, Ра де Обре но вић, Ни кос 
Па пас, Га не То до ров ски, Та мас Чи ла се, Бо жи дар Шу ји ца.

И у ру бри ци ко ју је уре дио у ли сту „Став”, под на сло вом „Пе сни ко ва 
реч о Ти ту”, за сту пље ни су Ми ро слав Ан тић, Жар ко Аћи мо вић, Па љо С. 
Бо хуш, Ла сло Гал, Зо ри ца Де бе љан, Иштван До мон кош, Ан те Ју рић, То ми
слав Ке тиг, Ра до мир Ми ћу но вић, Ми лан Мр даљ Мр ђа, Јо ван ка Ни ко лић, 
Ра де Обре но вић, Бо шко Пе тро вић, Вељ ко Пе тро вић, Јо ван По по вић, Ми
лу тин Ста ни шић, Не дељ ко Тер зић, Дра го мир Ћу ла фић, Иле а на Ур су, Фе
ренц Фе хер. Не мо же мо а да се на овом ме сту не освр не мо на нео спор ну 
чи ње ни цу да је 1977. го ди не, ка да је овај из бор об ја вљен, би ла ствар пре сти
жа на пи са ти пе сму по све ће ну Ти ту. Да нас се у по вре ме ним по ле мич ким 
тек сто ви ма упра во ова чи ње ни ца ко ри сти као сред ство да се не ки од ау то ра 
та квих пе са ма ома ло ва же и да им се по ку ша „окр њи ти” пе снич ки, а и људ ски 
ау то ри тет и углед. И ов де је Зу бац по што вао прин цип мул ти на ци о нал но сти 
у из бо ру ау то ра.

Ве ћи ну ових ру бри ка Зу бац је уре дио се дам де се тих го ди на про шлог 
ве ка, што све до чи да је ужи вао од ре ђен углед и „по зи ци ју” у са вре ме ном 
књи жев ном жи во ту ко јег у то вре ме од ли ку је жи ва и ра зно вр сна књи жев на 
про дук ци ја, и да део те про дук ци је би ло је упра во об ја вљи ва ње и ова кве 
вр сте при ло га, углав ном ис так ну ти јих књи жев ни ка. За ни мљи во је и да је 
не ко ли ко тих при ло га об ја вио у за гре бач ким ли сто ви ма „Оку” и „По ле ту”, 
ко ји су та да би ли не сум њи во вр ло ви со ко ко ти ра ни.

Прин цип мул ти на ци о нал но сти при су тан је и те ма ту под на зи вом 
„Нок тур но” ко ји је об ја вљен у „Оку”, 1977. и 1978. У овај су из бор ушли Јо
ви ца Аћин, Ећ рем Ба ша, Есад Ме ку ли, Ми ло ван Ви те зо вић, Мир ко Га ши, 
Ми ло рад Гру јић, Ху се ин Дер ви ше вић, Љуп чо Ди ми тров ски, То ми слав Дур
бе шић, Ен вер Ђер ђе ку, Бу ди мир Жи жо вић, Ја го да За мо да, Јо ван Зи влак, 
Ци рил Зло бец, Ри сто Ја чев, Мир ја на Је лен, Али ја Ке бо, Енес Ки ше вић, Мар
ко Кра вос, Ми ло Краљ, Дра жен Ма зур, Ха сан Мер џан, Ђор ђе Ми шко вић, 
Ми ро слав На ста си је вић, Вла ди мир На стић, Рај ко Пе тров Но го, Ми ло сав 
Слав ко Пе шић, Не дељ ко По па дић, Вје ра При мо жић, Дра ган Ра ду ло вић, 
Ву ји ца Ре шин Ту цић, Аб ду лах Си дран, Ђо ко Сто ји чић, Ју ре Ује вић, Зво ни
мир Ху сић, Пе тар Цвет ко вић, Бран ко Чу чак, Не ђо Ши по вац. 

Зу бац је ау тор и не ко ли ко при ло га из деч је књи жев но сти. За кра гу је
вач ки ча со пис „Деч је искре” са чи нио је из бор деч јих ра до ва на те му „Про
ле ће зла том иза тка сан”. 

У ру бри ци „Иза бра но из но вих ру ко пи са” об ја вље ној у но во сад ском ча
со пи су „Де тињ ство”, Зу бац се опре де лио за не ко ли ци ну ау то ра: Го ра на Ба би
ћа, Дра го ми ра Брај ко ви ћа, Бо жи да ра Ман ди ћа, Лу ку Па љет ка, Ра до ми ра 
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Су бо ти ћа, Мом чи ла Те ши ћа, Ду шка Три фу но ви ћа. При ло зи су об ја вљи ва ни 
то ком 1987, 1988, 1989, 1990. го ди не.

Зу бац је са чи нио и не ко ли ко из бо ра из свет ске по е зи је. У ли сту „Ма ле 
но ви не” об ја вио је 1989. го ди не, под на сло вом Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре Зуп ца по е зи ју Алек сан дра Бло ка, Ро бер та 
Греј вса, Оска ра Да ви ча, Оди се ја Ели ти ја, Ев ге ни ја Јев ту шен ка, Фе де ри ка 
Гар си је Лор ке, Де сан ке Мак си мо вић, Че за ра Па ве зеа, Ри сте Рат ко ви ћа, Та
де у ша Ру же ви ча, Изе та Са рај ли ћа.

У сом бор ском „Ал ма на ху : ка лен да ру за 1998. го ди ну”, под на сло вом 
Ја те че кам, че кам с не стр пље њем пре зен то вао је по е зи ју и про зу ве ли ког 
бро ја пи са ца и пе сни ка (сло же ни по азбуч ном ре ду): Да ви да Ал ба ха ри ја, 
Ми ре Алеч ко вић, Иве Ан дри ћа, Ми ро сла ва Ан ти ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, 
Дра го ми ра Брај ко ви ћа, Гор да не Бра јо вић, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Ми ло ва на 
Ви те зо ви ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Ја ко ва Иг ња то ви ћа, Во ји сла ва Или ћа, Дра га на 
Јо ва но ви ћа Да ни ло ва, Да ни ла Ки ша, Ла зе Ко сти ћа, Дра га на Лу ки ћа, Де сан ке 
Мак си мо вић, Бран ка Миљ ко ви ћа, Рај ка Пе тро ва Но га, Ми о дра га Па вло ви ћа, 
Бо ри сла ва Пе ки ћа, Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, 
Бо шка Пе тро ви ћа, Бра ни сла ва Пе тро ви ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Раст ка Пе тро
ви ћа, Вас ка По пе, Бо ри сла ва Ра до ви ћа, Ду ша на Ра до ви ћа, Сте ва на Ра ич ко
ви ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Љу би во ја Ршу мо ви ћа, Сло бо да на Се ле ни ћа, Ме ше 
Се ли мо ви ћа, Љу бо ми ра Си мо ви ћа, Јо ва на Хри сти ћа, Ми ло ша Цр њан ског, 
Алек се Шан ти ћа.... Ве ли ки је број ау то ра за сту пље них у овом из бо ру, за 
ко ји мо же мо ре ћи да чи ни „скри ве ну” ан то ло ги ју у се риј ској пу бли ка ци ји.

По след њи при лог ко ји је Зу бац при ре дио а ко ји је ушао у ову би бли о гра
фи ју је под на сло вом Пе снич ки спо ме нар об ја вљи ван у ли сту „Ве чер ње но
во сти” то ком 2007. и 2008. Ау то ри ко је је пред ста вио су: Гри гор Ви тез, Пе тар 
Де спо то вић, Јо ван Јо ва но вић Змај, Све то зар Цве ја Јо ва но вић, Ду шан Ко стић, 
Сло бо дан Ла зић, До ра Пил ко вић, Сте во Пу по вац, Мом чи ло Те шић, Бран ко 
Ћо пић, Алек са Шан тић.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Би бли о граф ске је ди ни це по де ље не су у две гру пе. Пр ву гру пу чи не 
мо но граф ске пу бли ка ци је о Зуб цу. Об ја вље на је са мо јед на (обим на) мо но
граф ска пу бли ка ци ја ко ју је на пи сао Не ђо Ши по вац. У дру гој гру пи су при
ло зи из се риј ских пу бли ка ци ја као и де ло ви мо но граф ских пу бли ка ци ја у 
ко ји ма је об ја вљен текст о Зуб цу. Име на ау то ра при ло га по ре ђа на су азбуч
ним ре до сле дом. Уко ли ко је дан ау тор има ви ше тек сто ва у то ку јед не го ди
не, би бли о граф ске је ди ни це раз вр ста не су азбуч но, по на сло ви ма при ло га. 
Ви ше пу та је је дан исти текст, у ши рој или кра ћој вер зи ји пре штам па ван, 
до ла зи ло је до про ме не на сло ва или је на слов до да вао Зу бац, у при год ним 
или при ре ђе ним из да њи ма сво јих пе са ма. 

Не ко ли ко ини ци ја ла оста ло је не раз ре ше но, и то смо уне ли у Ре ги стар 
не раз ре ше них ини ци ја ла. Код тек сто ва без на сло ва у угла сту за гра ду ста
вља не су пр ве три по чет не ре чи.
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ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ ПО СВЕ ЋЕ НЕ П. ЗУБ ЦУ И ОНЕ  
У КО ЈИ МА СЕ ПО МИ ЊЕ

У овом одељ ку би бли о граф ске је ди ни це рас по ре ђе не су по азбуч ном 
ре до сле ду пре зи ме на ау то ра при ло га. Уко ли ко ни је би ло мо гу ће иден ти фи
ко ва ти ау то ра, би бли о граф ске је ди ни це сла га не су по азбуч ном ре до сле ду 
на сло ва или по чет ка тек ста.

ОСТА ЛЕ НА ПО МЕ НЕ

Ка да су у пи та њу тзв. ло мље не го ди не, при ли ком уа збу ча ва ња ста вља на 
је пр ва по ме ну та го ди на, нпр. ако је у пи та њу 1988/1989. го ди на, ове би блио
граф ске је ди ни це су уа збу ча ва не у окви ру 1988. го ди не.

Не ко ли ко би бли о граф ских је ди ни ца не ма пот пи са ног пре во ди о ца. 
Исти је слу чај и са не ко ли ко из бо ра у ко ји ма су се на шле и пе сме П. Зуб ца: 
не ма ју по дат ке о име ну при ре ђи ва ча.

Пе сме ко је су об ја вље не у чи тан ка ма за основ ну шко лу свр ста не су у 
по гла вље ко је до но си гра ђу о пе сни ко вој за сту пље но сти у ан то ло ги ја ма. 

Пе сни ков опус за де цу и мла де ин те гри сан је у це ло куп ну би бли о гра
фи ју. На ме ра ау то ра је би ла да ука же на ра зно вр сност ње го вог књи жев ног 
и кул тур ног ан га жо ва ња то ком ви ше од пе де сет го ди на ак тив ног уче шћа у 
књи жев ном жи во ту Ср би је, а и књи жев ном жи во ту бив ше Ју го сла ви је. 
Број ни ча со пи си у ко ји ма је са ра ђи вао и број не књи ге ко је је об ја вио ди љем 
бив ше Ју го сла ви је све до че и о сво је вр сној по све ће но сти и из ве сном, мо гли 
би га та ко на зва ти кул тур ном за дат ку – да сво јом по е зи јом над ра сте све 
кул тур не, иде о ло шке и по ли тич ке раз ли ке ме ђу љу ди ма. Да још ис тра ја ва 
на том за дат ку, ко ји да нас де лу је пот пу но дон ки хо тов ски све до чи и по е ма 
„Мо стар ске ки ше”, ко ја те раз ли ке јед но став но „не ви ди”.

По себ ну па жњу при из ра ди би бли о гра фи је из и ски ва ло је из да ње ко је 
су за јед нич ки при ре ди ли из да ва чи Зрин ски (Ча ко вец) и Цр ве на зве зда (Бео
град). Књи га Ду ша деч ја иза шла је у три из да ња: 1987, 1988, 1989. у ко лек ци
ја ма Би бли о те ка Пе сни ци ма у по хо де и Де ла Пе ра Зуп ца, бр. 2. Пр во из да ње 
иза шло је 1987, у ти ра жу од 10.000 при ме ра ка, дру го из да ње 1989, у ти ра жу од 
2.000 при ме ра ка. У 1988, у 10.000 при ме ра ка иза шло је још јед но, 1. из да ње 
са по но вље ним ISBN бро јем из да ња из 1987. Код из да ња из 1988. и 1989. сто ји 
да је реч о ју би лар ном из да њу по во дом два де сет пет го ди на књи жев ног 
ра да. Са др жај је го то во иден ти чан. Је ди на раз ли ка је до да та пе сма у ци клу су 
Че стит ке – Дар ји, уме сто че стит ке за Но ву 1988. го ди ну. У из да њу из 1987. 
го ди не ове пе сме, раз у ме се, не ма.

Књи га шут ње 1. изд. 1987. у 3.000, 1. изд. 1988 у 3.000 (ју би лар но) и 2. изд. 
1989. у 2.000 при ме ра ка (ју би лар но).

До ба ки ша је тре ћа књи га у ко лек ци ји Де ла Пе ра Зуп ца, об ја вље на 1987. 
у 10.000 при ме ра ка, и 1988, у 10.000 при ме ра ка, обе као 1. из да ње. Оба изда ња 
има ју исти ISBN број.
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Тре ћа се ри ја књи га иза шла је 1989. го ди не: Де ла Пе ра Зуп ца: 1. До ба 
ки ша (1. изд. 1987, 1. изд. 1988, до из да ња из 1989. ве ро ват но ни је ни до шло); 
2. Ду ша деч ја (2. изд.); 3. Књи га шут ње (2. изд.); 4. У мо дром вр ту (1. изд.); 5. 
Сат ср ца (1. изд.); 6. Нок тур но (1. изд.).

СКИ ЦА ЗА ПОР ТРЕТ

Би о гра фи ја

Пе ро Зу бац је ро ђен у Не ве си њу, Бо сна и Хер це го ви на, 30. ма ја 1945. 
го ди не. Основ ну шко лу је за вр шио у род ном ме сту, а екс пе ри мен тал ну гим
на зи ју у Ли шти ци и Зре ња ни ну. Сту ди рао је књи жев ност ју жно сло вен ских 
на ро да на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду. Члан је Удру же ња но ви
на ра Ју го сла ви је, Удру же ња књи жев ни ка Ср би је, Дру штва књи жев ни ка Вој
во ди не, Удру же ња но ви на ра Ср би је, Ин тер на ци о нал ног удру же ња деч јих 
пи са ца и илу стра то ра са се ди штем у Лос Ан ђе ле су (САД), ре дов ни је члан 
Ака де ми је ху ма ни стич ких и при род них на у ка „Кне же ва Шчер ба то вих”, 
Мо сква, Ру ска фе де ра ци ја, 2001, до пи сни члан ВА НУ од 2013, по ча сни члан 
БХА А АС, Бо сан ске ака де ми је у САД од 2020.

Об ја вио је ви ше књи га по е зи је, књи га пе са ма за де цу, књи гу есе ја, књи гу 
па ро ди ја на ју го сло вен ско пе сни штво, ви ше ан то ло ги ја ју го сло вен ског и стра
ног пе сни штва. На стра не је зи ке пре ве де но му је не ко ли ко књи га (две књи ге 
на ма ке дон ски, две на ал бан ски, јед на на ма ђар ски, ита ли јан ски и шпан ски 
је зик), а пе сме су му пре во ђе не на два де сет свет ских је зи ка. На ла зи се у ви ше 
стра них и до ма ћих ан то ло ги ја ју го сло вен ског пе сни штва и пе сни штва за де цу.

Био је глав ни уред ник сту дент ског ли ста Ин декс, глав ни и од го вор ни 
уред ник ча со пи са за кул ту ру По ља, у Но вом Са ду, уред ник за гре бач ке ре
ви је По лет, уред ник скоп ске Ми сле, ча со пи са Де тињ ство, Зма је вих деч јих 
ига ра и деч јег ча со пи са Ви тез, са рад ник број них ју го сло вен ских ре ви ја, 
ча со пи са и ли сто ва. Као но ви нар, имао је сво је ко лум не и фељ то не у Бор би 
(Бе о град), По бје ди (Под го ри ца), Не дје љи (Са ра је во), Оку (За греб), Днев ни ку 
(Но ви Сад), По ле ту (За греб), Ра ду (Бе о град), Уни (Са ра је во), Су бо тич ким 
но ви на ма (Су бо ти ца).

Об ја вио је (са Го ра ном Ба би ћем, Лу ком Па љет ком, Вла ди ми ром Ни коли
ћем) дра му Муд бол, из ве де ну 1968, по зо ри шни ко мад Вра тио се Ни ко ле ти
на (са Дра га ном Јер ко ви ћем), из ве де ну у Бе о гра ду 2000. го ди не, ТВ дра му 
Из ба ци вач, ко ја је еми то ва на 1979. го ди не, на ТВ Но ви Сад и ТВ Бе о град.

На пи сао је ли бре то за ба лет Ба но вић Стра хи ња Сте ва на Ди вја ко ви ћа 
и ли бре то за опе ру Ми ро сла ва Штат ки ћа Лен ка Дун ђер ска.

На сти хо ве Пе ре Зуб ца ком по но ва но је ви ше кан та та, со ло пе са ма, ора
то ри ју ма, а за њих је до био нај зна чај ни је на гра де на ју го сло вен ским фе сти
ва ли ма у Опа ти ји, Бе о гра ду, Под го ри ци, Ни шу, До њем Ми ла нов цу, Пан че ву, 
Ро жа ју, Ник ши ћу.

На пи сао је сце на ри ја за осам до ку мен тар них фил мо ва и це ло ве чер њи 
филм Цен тар фил ма из Бе о гра да о Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју, ко сце на рист 
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је фил ма „До ба Дун ђер ских”, Ко шут њак фил ма. До био је Злат ну по ве љу 
ме ђу на род ног Бе о град ског фе сти ва ла до ку мен тар ног и крат ко ме тра жног 
фил ма за сце на рио фил ма Ка ро ља Ви че ка Пин ки.

Ре а ли зо вао је пе де се так мул ти ме ди јал них спек та ка ла (Да ни мла до сти, 
ло гор ске ва тре, отва ра ња олим пиј ских так ми че ња), а као ау тор и уред ник 
на пи сао је и ре а ли зо вао пре ко че ти ри сто ти не сце на ри ја за до ку мен тар не, 
му зич ке, за бав не, умет нич ке и еми си је за де цу и мла де. Уред ник је по пу лар
них ју го сло вен ских се ри ја ла за де цу Му зич ки то бо ган и Фа зо ни и фо ре.

Био је уред ник по пу лар не се ри је кла сич не му зи ке Ра диоте ле ви зи је 
Ср би је Хар мо ни ја сфе ра, ше сна ест фил мо ва о са вре ме ним ком по зи то ри ма 
кла сич не му зи ке.

Ка да је 1972. го ди не осно ва на пе снич ка и умет нич ка ма ни фе ста ци ја 
Бран ко во ко ло, пр ви ди рек тор био је Пе ро Зу бац2. 

По е му Мо стар ске ки ше у пре во ду Ири не Чи ви ли хи не, об ја вио је мо сков
ски ча со пис Ра бот ни ца (фе бру ар 1988) у ти ра жу од 19.750.000 при ме ра ка. 
Не ко ли ко ње го вих пе са ма пре ве де но је на ру ски је зик и об ја вље но у ру ским 
ре ви ја ма. По е ма Ру ска вар ка об ја вље на је и на ита ли јан ском је зи ку, у Ба ри ју 
2001.

Пе ро Зу бац жи ви и ства ра у Но вом Са ду. Био је за по слен у Ра диоте
ле ви зи ји Вој во ди не, Те ле ви зи ји Но ви Сад, као глав ни и од го вор ни уред ник 
КУПа, по том и као од го вор ни уред ник Ре дак ци је про гра ма за де цу и мла де. 
Са да је у пен зи ји.

До био је сле де ће на гра де: На гра да пу но лет ства Са ве за омла ди не Но вог 
Са да (1967); Мај ска на гра да за есеј „По ле та” и „Вје сни ка” (1968); „Го ра нов 
ви је нац” (1972); „Жар ко Ва си ље вић”, за нај бо љу пе сму о Но вом Са ду (1972); 
„Стра жи ло во”, за нај бо љу књи гу у из да вач кој де лат но сти, „За ка сне ла пи сма” 
(1974); Ок то бар ска на гра да гра да Но вог Са да (1975), на гра да фе сти ва ла „Су
сре ти про фе си о нал них по зо ри шта лу та ка”, за нај бо љи текст из ве ден на 
на ве де ном Фе сти ва лу (1977); Но вем бар ска по ве ља Кра ље ва (1979); По ве ља 
гра да Но вог Са да (1979); „Ве ли ки школ ски час”, Кра гу је вац, 1980; „На гра да 
Зма је вих деч јих ига ра”, за ства ра ла штво за де цу, (1980); На гра да осло бо ђе ња 
Вој во ди не (1980); „Јо ван По по вић”, за нај у спе ли ја де ла са те ма ти ком НОБа 
и со ци ја ли стич ке ре во лу ци је, 1983; „Го ра но ва пла ке та”, 1985; „Злат но Га ши но 
пе ро”, за уку пан до при нос ве дром ду ху или ти осме ху на деч јем ли цу, 1997; 
„Ста ра ма сли на”, за це ло куп но ства ра ла штво за де цу, 1997; „Злат ни кљу чић”, 
пе сни ку за де цу за це ло куп но ства ра ла штво, 1998; „Гор да на Бра јо вић”, на
гра да за нај бо љу књи гу на ме ње ну де ци и омла ди ни у прет ход ној го ди ни 
(2003); Но вем бар ска по ве ља гра да Но вог Са да (2007); Кру на кне за Ла за ра 
(2007); на гра да „Сте ван Пе шић” (2008) за књи гу Кра ље вић и пе сник и за це
ло ку пан пе снич ки опус; На гра да „Пе сма над пе сма ма” Клу ба умет нич ких 
ду ша из Мр ко њић Гра да, 2012; На гра да „Лен кин пр стен”, 2012; На гра да „По
ве ља Мо ра ве”, 2012; На гра да „Ве нац Ла зе Ко сти ћа”, 2013; На гра да „Шу шњар”, 
2013; На гра да “Сат сун ца” Сир ми у ма, 2016; На гра да „Шан ти ће вих ве че ри 
по е зи је”, 2017; На гра да „Ду шко Три фу но вић”, 2018; На гра да „Злат ни Ор феј”, 

2 Ж. Ди мић, Срем ски Кар лов ци од на се ља до гра да, Срем ски Кар лов ци, 2008, стр. 106.
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за жи вот но де ло, 2019; На гра да ча со пи са „Зби ља” за жи вот но де ло, 2019; 
На гра да „Си ма Цу цић”, за жи вот но де ло, 2019; „Ву ко ва на гра да” кул тур но
про свет не за јед ни це Ср би је, 2019; глав на на гра да фе сти ва ла Gran pri pro 
po et у Ин ђи ји, 2019; На гра да БИ БЛИ ОС, 2020; На гра да „Ра ша По пов” за жи
вот но де ло у књи жев но сти за де цу, 2020; Сре тењ ски ор ден дру гог сте пе на 
за на ро чи те за слу ге за Ре пу бли ку Ср би ју и ње не гра ђа не у књи жев но сти, 
по себ но по е зи ји, на Сре те ње, 2021.

БИ БЛИ О ГРА ФИ ЈА

Обим на би бли о граф ска гра ђа ко ја се пре зен ту је у овом ра ду све до чи 
пр во о нат про сеч ној не са мо пе снич кој не го и кул ту ро ло шкој енер ги ји ко ју 
је Пе ро Зу бац уло жио у на ше вре ме и на шу кул ту ру за све ове го ди не. Зу бац 
и да ље ства ра и об ја вљу је сво је ра до ве, чи ни се, са не скри ве ном ла ко ћом. А 
та ла ко ћа мо же се ме ри ти и са ле по том ње го вих ри ма. У књи жев ност је ушао 
на ве ли ка вра та по е мом Мо стар ске ки ше. Ње го во де ло је не до вољ но вред но
ва но ка ко у да ни ма ка да је на ста ја ло та ко и да нас. За про шла вре ме на мо
же мо да „кри ви мо” дру штве нопо ли тич ке или иде о ло шке пред ра су де, али 
за ова да на шња не ма мо аде кват но об ја шње ње. На да мо се да ће мо на овај 
на чин „по мо ћи” да де ло Пе ра Зуб ца до би је сво је аде кват но ме сто у срп ској 
књи жев но сти.

Зу бац је об ја вио ви ше збир ки пе са ма за де цу. По не кад је те шко да се раз
гра ни чи ко ја је збир ка на ме ње на за деч ји уз раст а ко ја не, што про ис ти че 
из чи ње ни це да због „јед но став но сти и ли ри зма, не по сред но сти и раз и гра
но сти њих при хва та ју и мла ђи ис ку сни ји чи та о ци”.3 За ње го ву деч ју по е зи
ју мо же се ре ћи да сво је из во ре на дах ну ћа цр пи из ау то би о граф ских де та ља, 
јер у сти хо ви ма он, по сред но или не по сред но го во ри о соп стве ном де тињ
ству из пер спек ти ве од ра слог чо ве ка, стал но су че ља ва ју ћи свет де тињ ства 
и свет од ра слих. Де тињ ство чу ва чо ве ка, под сти че и от кри ва љу бав, бла жи 
гор чи ну ис ку ства и на да све зра чи то пли ном. Оп ште је увре же но ста но ви
ште ме ђу ту ма чи ма ње го ве по е зи је за де цу да је ау то би о гра фи зам Зуб че ва 
„ства ра лач ка од ли ка”,4 по што је у број ним пе сма ма ево ци рао се ћа ња на 
за ви чај, успо ме не на по ро ди цу и при ја те ље, све до чио и пе вао о не ким лич
но сти ма из ствар ног жи во та са ко ји ма су га ве за ли не ки до га ђа ји – да вао је 
ти ме из ра зит „ме мо ар ски” са др жај сво јим пе сма ма. Упра во по овим осо би
на ма – да пе сник по се ду је свест о свом пе снич ком по ступ ку, да ствар но или 
до ку мен тар но на по ет ски на чин све до чи о свом де тињ ству, по е зи ја Пе ре 
Зуб ца се укљу чу је у са вре ме не то ко ве срп ске књи жев но сти пост мо дер ни зма.

При ли ка је уз ову би бли о гра фи ју још јед ном ис та ћи да де ло Пе ре Зуб
ца ни је аде кват но оце ње но у са вре ме ној срп ској књи жев но сти. При ка зи или 
озбиљ ни ја ту ма че ња ње го вог де ла из о ста ла су код са вре ме них во де ћих књи

3 Сло бо дан Ж. Мар ко вић, По сто ја ност де тињ ства у пе сма ма Пе ре Зуп ца, „За
пи си о књи жев но сти за де цу. 4, Пи сци и де ла“ , Бе о град, 2007, стр. 162163.

4 Исто, стр. 167.
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жев них кри ти ча ра. По сле вр то гла вог успе ха са по е мом „Мо стар ске ки ше” 
об ја вље но је ви ше при ка за ње го вих ра них пе снич ких збир ки. У при ка зу 
пр ве Зуб че ве књи ге „Не вер мо ре” ко ји је на пи сао Рај ко Пе тров Но го у тек сту 
Скри ве на за ви чај на те жња упра во је тра гао за овим мо ти ви ма, а ис так нут 
је и ње гов тра ди ци о на ли зам (ли ри ка ве за ног сти ха, дво стру ке ри ме, на ста
вља ње на бо га ту ли ни ју та квог пе сни штва од Бран ка Ра ди че ви ћа до Ми ло
ша Цр њан ског). Но го је из ра зио и бо ја зан „од пре ве ли ке вје шти не мла дог 
пје сни ка ко ји не уми је да по гри је ши ни у ме три ци ни у ри ми ни у рит му 
Учи ни нам се сви јет ко ји до но си од не куд по знат, упра во због та кве зна лач
ке спо соб но сти упје смља ва ња, или смо мо жда на вик ну ти на опо ре, по ма ло 
не спрет не стро фе пје сни ка па нас ова еле ган ци ја збу ни. Оту да тај ути сак 
да у књи зи има, по ред пра ве по е зи је, и до ста по е тич но сти, и тај страх да је 
с пр вом књи гом пред на ма за вр шен пје сник, и да ће мо жда да се по на вља”.5 
Вре ме је опо вр гло ову Но го ву бо ја зан, Зу бац је и да ље при су тан на књи жев
ној сце ни, а опо ром ли ри ком у збир ци „По вра так Мо ста ру” уз ди гао се у сам 
врх срп ске по е зи је уно се ћи у њу дух про ху ја лих вре ме на, но стал ги је и ни
штав но сти и уза луд но сти жи вље ња без оних кључ них ко о ор ди на та ко је нас 
др же ве за не за свет и свет у на ма – де тињ ство, се ћа ња, бес крај но чист и 
го то во иде а ли зо ван при зор ле по те ко ју гу би мо од ра ста њем.

Пе сник, кри ти чар, ме диј ска лич ност, ан то ло ги чар, Зу бац је пе сник од
не го ва ног, са мо свој ног, у срп ском пе сни штву је дин стве ног лир ског ру копи
са. Пре по знат је и као пе сник ин ти ме, пе сник се ћа ња. Из вор ност пе снич ке 
ре чи по чи ва на из вор но сти све та, ка же је дан од кри ти ча ра ове по е зи је, Ни кола 
Страј нић: „Тој спре зи то ко ва жи во та и то ко ва пе сме, њи хо вој ис пре пле те
но сти и ме ђу соб ној усло вље но сти, од го ва ра и Зуб че во пе снич ко не по мо дар
ство, од но сно Зуб че ва пе снич ка бри га око то га да ње го ва реч бу де та ко ђе 
вр ста оне би стре во де, дах пла нин ског ве тра, пла вет ни ло не ба...”.6 Страј нић 
је у Зуб че вој по е зи ји пре по знао во ду ка ко је дан од основ них еле ме на та ње
го вог пе сни штва. Сто га је во да „енер ги ја све та ко ја јед на ко као што те че 
из ме ђу оба ла ре ке, те че из ме ђу оба ла пе сме”.7 Пе сник зе мље, зе мље ко ја је 
за ви чај у нај ши рем сми слу ре чи и ко ја је у ве зи са свим тј. са свим што је у 
„су штин ској ве зи са на ста ја њем и ра стом пе сни ко вог би ћа и пе сни ко ве пе
сме, што је у слу ча ју Пе ре Зуп ца исто”.8 За ви чај су и нај бли жа би ћа ко ја у 
ње го вом пе сни штву има ју ар хе тип ски зна чај (отац, мај ка, се стре). 

По во дом на гра де „Сте ван Пе шић” ре че но је да је Зу бац по себ на по ја ва 
у срп ској по е ти ци. „Ње га не мо же те сме сти ти, ако го во ри мо о не кој књи
жев ној де сни ци и ле ви ци, ни у де сни цу ни у ле ви цу. Де сни цом би на звао 
ону вр сту пе снич ких и књи жев них ру ко пи са ко ји се бе, пре све га, вра ћа ју 
тра ди ци ји и ам бле ми ма на ше тра ди ци о нал не кул ту ре без на ме ре да на је дан 
нов и дру га чи ји на чин иду у ис тра жи ва ње мо ду са књи жев но сти и ње них 

5 Raj ko Pe trov No go, Skri ve na za vi čaj na te žnja, „Ži vot”, god. 16, br. 1112 (no vem bar
de cem bar 1967), str. 149. 

6 Ni ko la Straj nić, Ele men ti pe sniš tva Pe re Zup ca, „No ve pe sme”, Stylos, No vi Sad, 2003, 
str. 358.

7 Isto, str. 359.
8 Isto, str. 359.
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те мат ских оп се га. Та ко ђе, на при па да ни оној дру гој, екс трем ној стру ји која 
се ба зи ра на ис тра жи вач кој фор ми, но вих мо ду са књи жев но сти и но вих 
са др жа ја и зна че ња.9

Зу бац је Мо стар ским ки ша ма сте као ши ро ку по пу лар ност и на тај на
чин пред ста вља кул тур ни фе но мен од тре нут ка ка да су се Мо стар ске ки ше 
пр ви пут по ја ви ле. Ње го ва по пу лар ност ме ђу чи та о ци ма ње го вих пе са ма 
ни је у сра зме ри са ме стом ко је за у зи ма на са вре ме ној књи жев ној сце ни. 
На да мо се да ће ова би бли о гра фи ја омо гу ћи ти бу ду ћим ис тра жи ва чи ма да 
са гле да ју и овој фе но мен.

9 D. Ga rić, Pe ri Zup cu na gra da Ste van Pe šić, Gra đan ski list, god. 9, br. 2937, 30. de cem bar 
2008, str. 25.

ЗА ХВАЛ НОСТ

Све сна да не по сто ји ком плет на би бли о гра фи ја јед не на ци је, ау то ра, 
те ме... и да су се при ли ком ње не из ра де мо гли по ја ви ти не ки сит ни ји про
пу сти, пре пу штам је, об ја вљи ва њем, су ду ње них бу ду ћих ко ри сни ка и бу дућ
но сти. Али и са на дом да се јед на ета па де це ниј ског по све ће ног ра да овим 
за вр ши ла и да ће до при не ти про ши ре њу на ше кул тур не ма три це и по мо ћи 
бу ду ћем би бли о гра фу да се упу ти на овај тр но вит пут ис тра жи ва ња, на ко
јем ће, спо зна ју ћи де ло ау то ра ко јим се ба ви, са зна ва ти и не ке вр ло ко ри сне 
ства ри и о се би, као би бли о гра фу.

За хва љу јем се Пе ри Зуб цу на усту пље ној гра ђи за из ра ду би бли о гра
фи је, Ма ри ји Јо ван цаи, ре дак то ру би бли о гра фи је и би бли о те ка ру са вет ни ку, 
ко ја ми је по ка за ла да се би бли о гра фом ра ђа али и по ста је ра дом, на са ве ти ма 
и бри жљи вој па жњи при ре ша ва њу про бле ма тич них си ту а ци ја. За хвал ност 
ду гу јем и Дра га ну Ста ни ћу, пред сед ни ку Ма ти це срп ске и Не бој ши Ку зма
но ви ћу, ди рек то ру Ар хи ва Вој во ди не на мо гућ но сти да би бли о гра фи ја угле да 
све тлост да на, ко ле га ма из Би бли о те ке Ма ти це срп ске и На род не би бли о те ке 
Ср би је на ко ри сним са ве ти ма и су ге сти ја ма, свим не ви дљи вим по ма га чи ма, 
ко ји су ме учи ли, по зна ко ји пут, стр пље њу и ис трај но сти, и ве ри да све што 
јед ном за поч не мо же јед ном и да се за вр ши.
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КЊИ ГЕ

1967

1.   Ne ver mo re  : pe sme. – No vi 
Sad  : Ma ti ca srp ska, 1967 (No vi 
Sad : Fo rum). – 52 str. ; 15 cm. – (Bi
bli o te ka Pr va knji ga ; 46)
Ti raž 300.
S a d r ž a j: Ni kad se ne raz bu di (716): 
Ni kad se ne raz bu di (9); Smrt (10); Pre ni 
se iz sna (11); Pri su stvo (12); Nat kri va 
te pe sma (13); To nu će (14); Kle tva (15); 
Re qu i em (16). – Te ži nom vo de, te ži nom 
sre bra (1733): Te ži nom vo de, te ži nom 
sre bra (19); Za mor što se pre o bra ća u 
vo će (20); Le bo ur get du lac (21); To će 
vra ti ti pod ne (22); Ne san što mo ri ze nu 
(23); Kan ti le na (24); Bol ra ste (25); San 
ti u ze ni zre va (26); Ru kom si iz nad 
gra nja (27); Kud smeh kad po raz lo po
čom (28); Sta ja li smo pod bre gom i iza 
nas je bi la ki ša (29); Stva ri ko je su proš le 
(30); Za pev ka (31); Go ri le to (32); Snim 
(33). – Ele gič ne stro fe (3542): 264 re či 
za Ve ru (3738); Ba la da (3940); Ele gič ne 
stro fe (4142). – Mo star ske ki še (4350).

2.   Pan to logya nu o va / [ka ri ka tu
re Zo ran Pavlović]. – No vi Sad : 
Tri bi na mla dih, 1967 (No vi Sad : 
Pro sve ta). – 70 str. : ilu str. ; 19 cm. 
– (Se ri ja AG 67)
S a d r ž a j : Pred go vor (78); Ha na : 
Oskar Da vi čo (9); Ste ćak : Sken der Ku
le no vić (10); Ko zna : Ta na si je Mla de

no vić (11); Kad mli di jah ži ve ti : Sve ti
slav Man dić (12). – Vas ko Po pa : (1922) 
(1320): Igre (1520): Iz me đu iga ra (15); 
Žmur ke (16); Se ka nja (17); Ta ta i ma ma 
(18); Žan da ra i ko mi ta (19); Po sle igre 
(20). – Ni te be, dje voj ko, ne ma : Ri sto 
To šo vić (21); Lju di gle da ju film : Pa vle 
Po po vić (23); Kraj pu taš : Bran ko V. Ra
di če vić (24); Je ze ro : Slav ko Vu ko sa vlje
vić (25); Ka me na uspa van ka : Ste van 
Ra ič ko vić (26); Ne ka da ipak ko zna 
kad : Slo bo dan Mar ko vić (27); Od bra
na na šeg gra da : Mi o drag Pa vlo vić (28
29); Šta su mi go vo ri le no ći Le njin gra
da : Izet Sa raj lić (3031); Ne ro đe na kći : 
Flo ri ka Šte fan (33); Me li sa  : Ivan V. 
La lić (34); *** [Kad sam jed nom bio 
ža bac...] : Mi ro slav An tić (35); Ve li ki 
spa vač : Bo ži dar Ti mo ti je vić (36); Kraj 
dnev ni ka o Uli su : Jo van Hri stić (37
38); Most : To mi slav Mi jo vić (39); Jed
noj de voj ci : Alek san dar Ri sto vić (40); 
Iz ob li če na ze mlja : Pe tar Gu delj (41); 
Spa sa vaj se : Duš ko Tri fu no vić (4244); 
Sun ce : Gor da na To do ro vić (45); Gli ša 
Dil be rov : Ra ša Po pov (46); Ne ova pe
sma : Bo ri slav Ra do vić (47); Neš to na
po lju : Vi to Mar ko vić (48); Epi taf sa 
Ka ran skog gro blja : Lju bo mir Si mo vić 
(4950); Pe sni kov pa ra doks : Bo ži dar 
Šu ji ca (51); Ron del : Ve li mir Lu kić (52); 
Pje sma : Goj ko Ja nju še vić (53); Ba la da 
mo jih go di na : Mi lo van Da noj lić (55); 
Pred o se ća nje bu duć no sti : Bra ni slav 
Pe tro vić (57); Po cr nom mle ku mo je oko 
pli va : Dra gan Ko lun dži ja (58); Dva 
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pri ja te lja : Ma ti ja Beć ko vić (59); De ca 
ra stu : Mir ja na Ste fa no vić (6061); O 
le tu i o Duš ku : Ja sna Mel vin ger (62); 
Na po me ne (6368).

1971

3.   Raz go vo ri sa Go spo di nom / 
[i lu stra ci je Mi ća Mihajlović]. – Novi 
Sad : Kul tur ni cen tar, 1971 (No vi 
Sad : Štam par ski po gon SNPa). – 
76 str. : ilu str. ; 19 cm. – (Edi ci ja Ka
i ros)
St v . nasl. u ko lo fo nu: Ve čer nji raz
go vo ri sa Go spo di nom. 
S a d r ž a j: Ine (720): Smrt ti je u gla
su (9); Za lud no gra diš dvo re (10); Šta 
pre o sta je (11); Usred ko na čiš ta (12); Ali 
glad tvo ja pi ta (13); Bdi mi nad po razi
ma (14); To se smrt vra ća (15); Je si li ti 
(16); Za lud no se mo riš (17); Za lud se 
na daš u le to (18); Do đe ti ve če u plu ća 
(19); Dok pri čaš pu to va nja (20). – So
net ni ve nac (2137): 1 [Vra ti dan is to ku 
dok že đaš utro bu...] (23); 2 [E vo ždra
la smr ti na ras pu klom dla nu...] (24); 3 
[Ni sam ži veo, nji han sam u gro bu...] 
(25); 4 [Al ne zna juć sr cem nad oči ma 
ra nu...] (26); 5 [Ca re vi sve ta, ne muš te 
spo do be...] (27); 6 [Zur la mog gr la le
le če i gr mi...] (28); 7 [A ko sam mr tav 
ras tu ri se, gro be...] (29); 8 [Ko usne 
žed nih na is tru loj kr mi...] (30); 9 
[Lipsaće sun ce, paš će tam ne vo de...] 
(31); [Ojužite led ni, zgru šaj te se, sne
žni...] (32); 11 [Nek le te ždra lo vi, nek 
zve zde li sta ju...] (33); 12 [U zga slom 
ži tu se ba ra slo bo de...] (34); 13 [Ležim, 
ali zbo re iz me ne svi ne žni...] (35); 14 
[E vo tru li pr sti ko inje bli sta ju...] (36); 
Ma gi stra le (37). – Hrist, lju ve ne (39
60): Al ba Ma do na (41); Hri sto va pe sma 
(42); * [Pro la ze lju di u hit nji...] (43); 
Hrist pi je vi no (44); Ma do na ko ne sta
bi le (45); Su sret sa Hri stom (46); * [Za
sun je odav no stru nuo na vra ti ma...] 
(47); Hri stu, po sla ni ca (48); * [Ju trom 
će tvo ja ti ha ru ka...] (49); Hrist se igra 
sa mo jim si nom (5051); * [Mr tvi pri

ja te lji, Hrist iza vi tra ža...] (53); Go spa 
od Kar me la (54); Po vra tak Hri sta (55); 
Pi smo Hri stu (5657); * [Preteče mi krvi 
da te upo znam...] (58); * [Tre ba iz dr ža
ti taj po riv...] (59); Bam se (60). – Ve čer
nji raz go vo ri sa Go spo di nom (6172): 
I [Go spo di ne...] (63); II [Vi dim u vo di 
ko li ko ima sun ca na pu tu...] (64); III 
[Pre bi raj, Go spo de, pilj ke de tinj stva...] 
(65); IV [Je smo li iš ta mo gli uči ni ti...] 
(66); V [A li ja znam: ka da po seg nu ru
ka ma pre ma te bi, ...] (67); VI [Tu su vre
me na od ko jih smo za zi ra li...] (68); VII 
[Čim li me sve ni si že đao...] (69); VI II 
[Me ni pre o sta je sa mo reč...] (70); [Ni ti 
su ima li sve tla na dla nu...] (7172). – 
Po sle me ne (7376): Po sle me ne (7576).

1972

4.   Хо ћу не ћу / [илустрације Вла
ди мир Николић]. – Зре ња нин : 
Оп штин ска за јед ни ца кул ту ре : 
Дру штво књи жев них ства ра ла
ца, 1972 (Зре ња нин : Бу дућ ност). 
– 48 стр. ; 20 cm. – (Би бли о те ка 
Ула зни ца ; ко ло 3, књ. 12)
Насл. на ко ри ца ма лат.
С а д р ж а ј: Шта во лим шта не во лим 
(519): Шта све не ћу (7); Ко је клин це 
и клин ке не во лим (8); Где хо ћу да 
идем (9); За што во лим Ду цу (10); За
што не ћу да идем у шко лу (11); Шта 
све хо ћу да ку пим (12); За што во лим 
Ти та (13); Шта та та во ли а шта ја во
лим (14); Шта све мо гу (15); Шта ми 
је та та ку пио за Но ву го ди ну (16); 
Шта ћу да бу дем ка да по ра стем (17); 
За што не ћу да идем на мо ре (18); Ка
ко нaстаје пе сма (19). – Та ња (2132): 
Ла жљи ва пе сма (23); Пи смо Вла ди
ми ру од То ми це Жа је из За гре ба 
(24); На кра ју све та (25); Да ни је ло ва 
пе сма (26); Та ња (27); Ка ко Кок то 
пи је кок ту (28); Слов ца (29); Игра (30); 
Два ли му на (31); Ба рон ска пе сма 
(32). – Жи во тињ ске пе сме (3341): 
Жа ба (35); Лав (36); Мач ка (37); Не
ве ро ват на пе сма (38); Ту жна при ча 
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о сло ну (39); Аван ту ра мач ка Ђор ђа 
(4041). – Нео збиљ не пе сме (4348): 
Пи смо Вла ди ми ру (45); Пе сма о тај
на ма (46); О нај ти шим де ча ци ма (47); 
Ко је пе сме не во лим (48).

1973

5.   Za ka sne la pi sma / [li kov ni 
pri lo zi Ži vo jin Miškov]. – Irig : Srp
ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1973 (Novi 
Sad : Pro sve ta). – [40] str. : ilu str. ; 
17 cm. – (Edi ci ja Stra ži lo vo ; knj. 13)
Au to ro va sli ka na unut. str. pred
njeg kor. li sta. – Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Let nje pi smo ([5]); U do
slu hu sa le tom ([7]); Sen ka u ju tru ([9]); 
Za ka sne la pi sma ([1117]): I [Ti ne ćeš 
gle da ti ali ćeš ču ti ove re či ko je iz go va
ram...] ([1113]); II [O pet sa bre ga si la zi 
zi ma i teš ka ma gla la zi ra me ni ma...] 
([15]); III [Napustićeš grad ma lo po gnut 
i tih...] ([17]); Ele gi ja ([19]); Ne go vo ri 
([21]); Hor beč kih de ča ka u si na go gi 
([23]); [Nit od bo lo va, ni ti pre bo li...] 
([25]); Tr panj ska ele gi ja ([27]); [Ti di šeš 
vi so ko i bla go ju tro...] ([29]); Za ka sne lo 
pi smo ([31]); Ne ve si nje ([33]); Pje san ca 
o dav nom ([35]); Dve ja bu ke ([37]); Po
sle te be ([39]).

1974

6.   Mo star ske ki še / [i lu stro va o] 
Vla di mir Ni ko lić. – No vi Sad : RU 
„Ra di voj Ćir pa nov”, 1974 (No vi 
Sad : Pro sve ta). – [48] str. : ilu str. ; 
21 cm

1975

7.   Mo star ske ki še / [i lu stro va o] 
Vla di mir Ni ko lić. – No vi Sad : RU 
„Ra di voj Ćir pa nov”, 1975 (No vi 
Sad : Pro sve ta). – [48] str. : ilu str. ; 
21 cm
Na pre sa vit ku ko ri ca au to ro va sli ka. 

8.   Raz log bla go sti. – No vi Sad : 
Brat stvoje din stvo, 1975 (Beo grad : 
„Ra di ša Ti mo tić”). – 82 str. ; 20 cm. 
– (Bi bli o te ka Brat stvoje din stvo) 
S a d r ž a j: Pe sme o po re klu (516): I 
[Nemoćna je pri ča ka da ne pam ti oko 
i sve...] (78); II [Noć već ma ni je umir. 
Pro i skri smo u gra fit...] (9); III [Za klo
njen od zla ko lev kom iz ko je ni ču mla
di ce...] (10); IV [Za va zda se odi ljam od 
ovog pu kog ne ha ta...] (11); Pre ma lo je 
pla me na (12); Što smo za bo ra vi li (13); 
Kao reč (14); Umir kle tve (1516). – O 
po ro znom le tu (1726): O po ro znom 
le tu (19); Grad (2022); Lju ve na I (23); 
Lju ve na II (24); Ma la rič njak (25); Vre
me na osa me (26). – Pe sme o Ta đu (27
45): I [ti iz ra njaš iz zla s taj nom vra ča u 
ho du...] (29); II [Le po ta je tek ob lik pri
kri va nja zla...] (30); III [Svog pri ja te lja 
sa zeb njom...] (31); IV [Ra duj se gla su 
ko ji pri ja te lju...] (3233); V [Izlaziš u ju
tro kao što iz la ziš...] (3435); VI [U por no 
pri zna ješ svo ju osa mu...] (3638); VII 
[Proređeni go vor su o ča va te...] (3940); 
VI II [Mo gu opi pa ti tvo ju srdž bu...] (41
42); IX [Te be od i skon če ka ju mr tve 
šu me se ve ra...] (4344); X [Proneše tvoj 
ta but...] (45). – Ka liš tan ske osa men ke 
(4761): 1. [Ne idi, oče, u zo ru na mese
če vo po ji lo...] (49); 2. [Brat je iza šao u 
po lje i po ljem će se...] (50); 3. [Tvo je je 
uho vič no nje go vom i mom za pe vu...] 
(51); 4. [Neće bi ti sna da ni ma u na šoj 
so bi...] (52); 5. [O teo sam mu ko lev ku. 
Oteo tvoj sat. Oteo...] (53); 6. [Ti i ja će mo 
pe va ti. Maj ka je u ko lev ci...] (54); 7. [Moji 
su pri ja te lji umor ni od pu ta...] (55); 8. 
[Ja sam ne gde u po lju. Ja sam od neo 
knji ge...] (56); 9. [Što go vo rim jed na ko 
je go vo ru vo de...] (57); 10. [Ja sam mr tav 
u vo di. Vo da je pri vid ti ši ne...] (58); 11. 
[I di uz sa mo je ze ro...] (59); 12. [Moj je 
go vor ze len. Moj je go vor mo dar...] (60); 
13. [Mo ji su pri ja te lji otiš li u svo je veli
ke gra do ve...] (61). – Iz mi re nje (6378): 
Usni ti (65); Sa mo to (6667); Pu sto li 
(68); Ju tro će raz bi ti ok na (6970); Re
li kvi ja (71); Sam da si (72); Sa mo od jek 
(73); Urot nik (74); Mo ra da mi ne (75); 
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Iz mi re nje (7677); Pri log za hva le (78). 
Be leš ka o pi scu (7980).

9.   Ti to je naš drug. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, [1975] (Bač ki 
Pe tro vac : Kul tu ra). – [16] str. ; 22 cm
S a d r ž a j: [Reći ću jed nu taj nu ko ju 
kri jem...] ([5]); [Ti to je naš drug. I sva ko 
u nje mu...] ([6]); [Kad sam gle dao na te
le vi zi ji...] ([6]); [Teško je pro ce ni ti šta se 
u deč joj...] ([6]); [Zašto Ti to vo li de cu...] 
([67]); [Mno go su le pi gra do vi...] ([7]); 
[Kad je Ti to bio ma li...] ([8]); [Mo gu li 
fil mo vi, i ka da ne će da la žu...] ([8]); [Kao 
mla di ći su izaš li iz ra ta] ([89]); [De da 
je po šao u rat...] ([9]); [Ne mo žeš jed nom 
na ro du...] ([9]); [Za to što nas još uvek 
ima...] ([910]); [Tre ba da se pam ti...] 
([1011]); [O vo je na ša ze mlja. Mi dru gu 
ne ma mo...] ([11]); [U da le kom, da le kom 
sve tu...] ([1112]); [Na bre gu, u po lju, 
na lik pti ci...] ([12]); [Od isti ne ne ma 
ve će sve ti nje...] ([1213]); [Kad Ti to stoji 
na pa lu bi Ga le ba...] ([13]); [Ti ta mu či 
suš no le to...] ([13]); [Sa mo da mi ko ne 
dir ne...] ([14]); [Gle dao sam na te le vi
zi ji...] ([14]); [Bo li li Ti ta gla va...] ([15]).

1976

10.   Ti da ni : [e se ji]. – Irig ; No vi 
Sad : Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 
1976 ([s. l. : s. n.]) – 73 str. : au to ro va 
sli ka ; 20 cm. – (Edi ci ja Stra ži lo vo ; 
knj. 40) 
S a d r ž a j: Šta ne će mo uči ni ti ili Mo
li tva za ge ne ra ci ju (511). – Knji žev ni 
ime nik (1351): So nja Ma noj lo vić (14
16); Adam Pu slo jić (1720); Ton ko Ma
ro e vić (2024); Slo bo dan Ra ki tić (24
27); Želj ko Sa bol (2731); Goj ko Đo go 
(3134); Sto jan Vu či će vić (3438); Ra de 
To mić (3842); Ti to Bi lo pa vlo vić (42
45); Raj ko Pe trov No go (4548); Vu ji ca 
Re šin Tu cić njim sa mim (4851); Neop
 hod ne na po me ne (51). – Tra gom ge ne
ra ci je (5367): 5 pe sni ka (54); Mi o drag 
Sta ni sa vlje vić (5557); Pe tar Cvet ko vić 
(5758); Ste van Pe šić (5859); Ivan Ras

te go rac (5960); Ni ko la Viš njić (6061); 
Sve to zar Bal tić (6162); Mo ma Di mić 
(6364); Slav ko Al ma žan (6465); Zo
ran Mi lić (6567). – Ti da ni (6973). 

1978

11.   Mo star ske ki še / ilu stro vao 
Vla di mir Ni ko lić. – 3. izd. – No vi 
Sad : RU „Ra di voj Ćir pa nov”, 1978 
(No vi Sad : Pro sve ta). – [48] str. : 
ilu str. ; 21 cm
Ti raž 10.000.

12.   Уз мор је. – Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 1978 (Но ви Сад : Бу дућ
ност). – 105 стр. ; 22 cm 
Ти раж 1.000.
С а д р ж а ј: У би лу дeтињства (535): 
Све што је пам ти ло мо је те ло (78); 
За луд на је ру ка (910); Са мо ки ша (11); 
Про тив му зи ке (1214); Сред ове хла
ди не (15); Гла сом не на шим (1517); 
Из зе ле ног сна (1819); Из да на стал
ног ле та (20); Ту жба ли ца за А. Б. (21
23); Твој се дом по ми че (2425); Са
мот на (26); У већ ви ђе не ру ке (2728); 
Док има вре ме на (2931); По пут де те
та над во дом (3233); До твог сна (34
35). – Има мо ре при чу (3744). – По
вра так Ка ла мо ти (4566): У по мрак 
(47); Под зе ле ним ка ме ном (48); Без
дом на (49); До па са у во ди (5253); Са 
ону стра ну (54); Де те скло но ти ши ни 
(55); Пре пе ви (56); Ве не ли шће оро
во (5758); Ко ња ни ци (59); По вра так 
Ка ла мо ти (60); То ти хо (6162); Бе ли
ло (63); Рам за сли ку ле та (64); Ти си 
(6566). – По ро дич на ве че ра (6789): 
Као под не (69); Ра сли ње сна (70); Се
стре су ишле по во ду (7172); Не ко је 
у сну (7374); Где ли су? (7576); У бе лу 
ноћ (7778); За ду гих ве че ри (79); Успа
ван ка (80); Ба ја ли ца (81); Но ћи ло (82); 
Де ца у не бу (83); По ро дич на ве че ра 
(8485); За ве чер је (86); Да има ме не 
(87); Со ба пу на мо ра (8889). – За
ве шта ње (9199): За ве шта ње (9398); 
Re qu i em (99). Бе ле шка о пи сцу (101).
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1979

13.   Ti to je naš drug / [umetnička 
opre ma Ra de Rančić]. – Gor nji Mi
la no vac : Deč je no vi ne, 1979 (Lju
blja na : Ti skar na Slo ve ni ja). – 93 
str. : ilu str. ; 22 x 20 cm
Ti raž 3.000.
S a d r ž a j: Ti to je naš drug (749). – 
Taj na (11); Le po pi sa nje (14); Zaš to Tito 
vo li de cu (15); Ne ma šta da se kri je (18
19); Kad je Ti to bio ma li (20); Da zna
mo isti nu (21); Pe sma o ro di te lji ma (22); 
Da je rat bio ne dav no (23); Slo bo dar ka 
(24); Za hval ni ca (2627); Tre ba da se 
pam ti (2829); Kad bu dem voj nik (30); 
Svi zna ju ko smo (31); Spo me ni ci (36); 
Sr ce de ti nje (3738); Kad ga do če ka mo 
po ljup ci ma (39); Bri ga (42); Pe sma pre
ti li ca (43); Zaš to vo lim Ti ta (44); On 
smiš lja su tra za nas (45); Da nam ra stu 
zlat na ži ta (4849). – Ka ži mi, ka ži (51
65): Kad bi dr ve će pro go vo ri lo (53); Igre 
(54); De voj či ce ko je su ra sle u ra tu (55); 
De ca ko ja su vi de la va tru (56); Ka ži mi, 
ka ži (57); Da se zna de (5859); Da sa zna
mo što ne zna mo (60); De ca nam veru
ju (61); Brat stvoje din stvo (63); Ta ko je 
do bro (64); Jul ske va tre (65). – I ne daj, 
ne daj sr ce deč je (6793): Ro di telj ska 
pe sma (69); Bez baj ke je čo vek sam (70); 
Cvet na pe sma (71); Kad vo liš (72); Pro
la ze tvo je go di ne (73); Pi smo Vla di mi ru 
(74); Pu to va nje (83); Pti ca de tinj stva (84); 
Maj ska (85); Da ne ra stem (8889); Koja 
go ra (9091); Kao što mo ra (92); Ka ko 
se ra ste (93).

14.   Što se na me Dar ja lju ti / [i lu
stro vao Mi o mir Tomić]. – Beo grad : 
„Jež”, 1979 (Ša bac : „Dra gan Sr nić”). 
– 122 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Je že va 
bi bli o te ka za de cu ; 1)
S a d r ž a j: Tra gom baj ki (720): Sra
me žlji vi princ (9); Pri ča o ode ći (10); 
Pe sma dvor ske lu de (11); Pe sma o sa mo
ći (12); Po hva la graš ko vom zr nu (13); 
Baj ka o mo ći graš ko vog zr na (14); Lju
bav od graš ka (15); Cr ven ka pi na pe sma 

(16); Lov če va pe sma (17); Vuč ja pe sma 
(18); La vlja pe sma (19); Ba blja pe sma 
(20). – Ze co lov ne la ga ri je (21 31): Pe
sma pro dav ca „Lo vač kih no vi na” (23); 
Pe sma hva li sa vog lov ca (24); Zeč ja pe
sma oča ja nja (25); Pe sma o go zbi ko ju 
pe va ju lo vac i pas (26); Pe sma tu žnog 
psa (27); Ka ko se hva ta zec (28); Sli kar 
ze ka u Pa ri zu (29); Vin ske pe sme psa i 
ze ca ko ji su po pi li lov če vo pi će (30); 
Obr nu ta pe sma (31). – Ve žban ka iz zoo
lo gi je (3348): Tu žna pe sma (35); Pe sma 
da bra či sto zu ba (36); Li sič ji san (37); Vuk 
(38); Ma čor (39); Trč ka lo (40); Mrav 
(41); Ža ba (42); Lav (43); Mač ka (44); 
Ne ve ro vat na pe sma (45); Tu žna pri ča 
o slo nu (46); Avan tu ra mač ka Đor đa 
(4748). – Po ro dič ni cir kus (4964): Ce ca 
(51); Uspa van ka za igrač ke (52); Šta su 
re kle igrač ke ka da je Ce ca po be gla od 
ku će (5354): Kla vir (53); Pa jac (53); Lo
ko mo ti va (53); Lut ka (54); Lav (54); Svi 
u ho ru (54); Kad smo bi li ma li (55); Igraj
mo se (56); O se stra ma (57); Oproš taj na 
pe sma (58); Ju tar nja pe sma (59); Mak
si mi li jan zvi ždu ka lo (60); Zvi ždi fo ni ja 
(61); Po ro dič na pe sma (62); Ne delj na 
po ro dič na pe sma (63); Pi smo pred sed
ni ku gra da No vog Sa da (64). – Zaš to 
vo lim Du cu (6593): La žlji va pe sma (67); 
Šta sve ne ću (68); Ku da ho ću da idem 
(69); Zaš to vo lim Du cu (70); Zaš to neću 
da idem u ško lu (71); Šta sve ho ću da 
ku pim (72); Šta sve mo gu (73); Šta mi 
je ta ta ku pio za No vu go di nu (74); Šta 
ću da bu dem ka da po ra stem (75); Zaš to 
ne ću da idem na mo re (76); Ka ko ne
sta je pe sma (77); Pi smo Vla di mi ru od 
To mi ce Ža je iz Za gre ba (78); Na kra ju 
sve ta (79); Da ni je lo va pe sma (80); Mi
lo še va pe sma (81); Ta nja iz Do njeg Mi
holj ca (82); Ka ko Kok to pi je kok tu? (83); 
Slov ca (84); Igra (85); Dva li mu na (86); 
Ba ron ska pe sma (87); Bum bum bum 
(88); In di jan ska (89); Pi smo Vla di mi ru 
(90); O naj ti šim de ča ci ma (91); Pe sma 
o taj na ma (93). – Jer u na ma i vas ima 
(95107): Ro do ljub na (97); Mi nu še nad 
po ljem la ste (98); Opo ru ka (99); Bez 
zr na stra ha (100); Le njin grad ska (101); 
Maj čin ska (102); Ša mac – Sa ra je vo (103); 
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Sko jev ska (104); No vo sad ska (105); 
Tito je na še sun ce Ti to je na še sr ce 
(106); O mla do sti (107). – Po ver lji ve 
pe sme (109116): Dar ji za po mi re nje 
(111); Dru gar ska (112); Ta ko mi se po
ne kad pla če (113); Ne mir (114); I ja ču jem 
ka ko ra stem (115116). Be leš ka o pi scu 
(119).

15.   Elvtársunk, Ti to / [fordította 
Brasnyó István]. – Újvidék : Fo rum, 
1979 (Újvidék : Fo rum). – 93 str. : 
ilu str. ; 21 cm
Pre vod de la: Ti to je naš drug. – Ti
raž 3.000.
S a d r ž a j: Elvtársunk, Ti to (743): 
Ti tok (7); Elvtársunk, Ti to (10); Levél 
(11); Szépírás (12); Miért nőttek Ti to 
szívéhez a gyere kek (13); Nem jutnánk 
messzi re (1415); Ami kor Ti to gyerek 
volt (16); Hogy tu djuk az iga zat (17); 
Vers a szülőkről (19); Ha a háború ne
mrég lett vol na (20); Szabadságdal (22); 
Hála (2324); Fej ben kell ezt tar ta ni (25
26); Ha én ka to na les zek (27); Tudják, 
kik vagyunk (30); Emlékművek (31); 
Gyermekszív (3334); Ha csókokkal 
várjuk a so ka da lom ban (35); Gond (36); 
Sen ki se ves se rá szemét (37); Miért 
sze re tem Titót (38); Eszméit hol na pok 
szövik (39); Arany búzánk gyara po djon 
(4243). – Mon dog meg ne kem (4566): 
Ha az erdő min den fája (4748); Játékok 
(49); A kislányok, kik átélték a háborút 
(50); A gyere kek, akik látták a tüzet (52); 
Tu djuk meg idejében (5354); Mondd 
meg ne kem (5657); Tud ni sze retnénk 
(5859); Néha nem ártana (60); Testvé
riség – egység (6263); Úgy van az rend
jén (6465); Júli u si tüzek (66). – Hogy 
nőnöd kell (6791): Vers, szülőknek (69); 
Mesék nélkül magányos az em ber (72); 
Virágos vers (73); Ha sze rel mes vagy 
(7576); Elveszíted végül (77); Levél Vla
di mir nak (78); Utazás (80); A gyer mek
kor ma da ra (81); Májusi vers (82); Hogy 
ne nőjek (8384); Ahogy kel lett (8687); 
Melyik hegy az (8889); Hogy nőnöd 
kell (91).

1980

16.   Lju ve ne mo star ske ki še / li kov
no obo ga će nje Se na din Tur sić. – 1. 
izd. – Mo star : Pr va knji žev na ko
mu na, 1980 (Lju blja na : „To ne Tom
šič”). – 85 str.  : ilu str.  ; 22 cm. – 
(Ma la bi bli o te ka ; knj. 23. No va se
ri ja ; 8)
S a d r ž a j: Mo star ske ki še (820); Da 
ne te češ (22). – Lju ve ne (2385): Iz la zak 
u po lje (2431): Ju tro (25); Brat (26); 
Osa ma (27); Šet nja (28); Iz la zak u po lje 
(29); Ne mir (30); Ve čer nja (31). – Opo
ru ke (3453): Opo ru ka (35); La pis do ba 
(36); Što bi ti (37); Kao veh no ža (38); 
Gro blje na Ka la mo ti (39); Ti ha na (41); 
Iz veš taj o vre me nu (42); Slut (43); Iza 
ne ba ima (44); Glas od ra ni je (45); Po
se ta (46); Ru ka ko ja te lju bi la (47); Sa
mot na (50); Zal (51); Čem pre si nad 
Tr ste nim (52); Sat sr ca (53). – Lju ve ne 
(5466): 1 [U sni, usni, mo ja dra ga...] 
(55); 2 [Na tvo ju krh ku ze nu paš će mi ris 
ba de ma...] (5556); 3 [O tac će uz vo du 
pro ja ha ti...] (56); 4 [U sni i bu di spo koj
na...] (57); 5 [Me ne ćeš la ko pro na ći...] 
(5758); 6 [U sni, po tom...] (58); 7 [O ni 
su de ča ci sta sa li...] (5859); 8 [O tac je 
iza šao pred ku ću...] (5960); Kad ne 
bu de te (61); Lju ve na (62); Da ne te češ 
(63); Pi smo (66). – Pre pi ska (6885): A. 
B. Ši mić (69); Pe snik (70); Go ran (71); 
Blok (72); Pa ster nak (73); Šan tić (74); 
Noć u ko joj umi re Ni ki ta Sta ne sku 
(76); Pre pi ska s Vla di mi rom (7785): 1 
[Gr lo go re...] (77); 2 [I zgo va ram ja sno...] 
(7879); 3 [Bi lo bi se bič no i ne li či na 
me...] (7982); 4 [Tvo je go lo oko pi ta...] 
(8283); 5 [Pe snik ima pred nost da pri
vre me no za ne mi...] (83); 6 [Imaš pra vo 
da sum njaš, da lju biš gla sno...] (84); 7 
[Nerazbuđeni su i ne raz bu di vi...] (84
85); 8 [U sta jem ob zor...] (85).

17.   Mo star ske ki še / ilu stro vao Vla
di mir Ni ko lić. – 4. [prošireno] izd. 
– No vi Sad : RU „Ra di voj Ćir pa
nov”, 1980 (No vi Sad : Pro sve ta). 
– [61] str., [2] fo to gr. : ilu str. ; 21 cm
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Ti raž 20.000. 
S a d r ž a j: Mo star ske ki še (544). – 
Ne ko dru go mo re (4763): Je di no će 
osta ti (48); Vi dim te na vi so kom bre gu 
(49); Ti tr čiš za mnom ili pe va ju tra ve 
(50); U tvom snu (51); Bi la je ze le na voda 
(52); Ne ka će ru ka li sta ti (53); Set na 
(54); Tvoj glas iz da le ka (55); Oproš taj na 
ili Li na ula zi u se ća nje (56); Ju tro je uš lo 
u so bu (58); Re či bih se mo gao se ti ti 
(59); Ne ko dru go mo re (60); Tri pre sli
ka ča tvo ga da le kog li ca vi đe nog le ta 
1979. na Ka la mo ti (61). 

18.   Ne ko dru gi / [li kov na opre ma 
Mi ša Nedeljković]. – Zre nja nin : 
Grad ska bi bli o te ka „Žar ko Zre nja
nin”, 1980 (Zre nja nin : Bu duć nost). 
– 82 str. : ilu str. ; 23 cm
Ti raž 1.500.
S a d r ž a j: Kao po sla ni ce, kao trag 
sa mo će / Draš ko Re đep (511). Vi dim 
te na vi so kom bre gu (1223): Osa ma 
(14); Je di no će osta ti (15); Do la zi mi 
uza lud no u san (16); Lju di u na šim go
di na ma (17); Vi dim te na vi so kom bre
gu (18); Mla di ći od la ze u JNA (20); Kao 
ve tar (21); Ru ka ko ja te lju bi la (22); Ve
čer mo no lo ga (23). – Ni ko u za ran ke 
ne ho di (2435): Ti tr čiš za mnom ili 
pe va ju tra ve (26); Za te če me sneg (27); 
I ču jem, sa svim ja sno (28); De cu ne će
mo bu di ti (30); Ka zu jem u ve tar (31); 
Ni ko u za ran ke ne ho di (34); De te u 
po lju (35). – Zla tan prah de tinj stva (36
53): De voj ka s lut njom (38); Sli ka usnu
log de te ta (39); Ko šu ta iz ZOO vr ta (40); 
Mi ri šem na ti ši nu (42); Sa mot na (43); 
Pro le će je doš lo au to bu som (44); Ne će 
sti za ti poš tom gra do vi (46); Ne ka će 
ru ka li sta ti (47); Hi tro kao se ća nje (48); 
Po se ta (50); Da ne te češ (51); De ča ci će 
se vra ća ti ka sno (52); Set na (53). – Sa
mo ća u raz gled ni ci (5471): Sa mo ća u 
raz gled ni ci (56); Do neo sam sneg (58); 
Ve ju, ve ju gla so vi (59); U se ni brš lja na 
(62); Her ba ri jum sna (63); Go di na u te bi 
(64); Mo gao sam sklo pi ti oči (66); Re či 
bih se mo gao se ti ti (67); Ali već ohlad

ne le kr vi (68); Dr vo iz sna (69); Ta ko 
pro mi nem neo pa žen (70); Pla va oba la 
(71). – Mo re je uš lo u so bu (7282): Vi
dim te uhom (74); Mla di ći su izaš li na 
oba lu (75); Mo re je uš lo u so bu (76); 
Se stra mo ra (78); Tvoj glas iz da le ka 
(79); Opraš ta nja [tj. Oproštajna] ili Li na 
ula zi u se ća nje (80); Viš nja u ne bu (81); 
Knji ga se tu za vr ša va (82).

19.   Otvo re ni san. – Su bo ti ca ; Beo
grad : Mi ner va, 1980 (Su bo ti ca  : 
Mi ner va). – 56 str. ; 20 cm. – (Sa vre
me ni pe sni ci ; knj. 2)
S a d r ž a j: Ka la mo ćan ska zvo na (5); 
Dva na est pre sli ka ča tvo ga da le kog li ka 
vi đe nog srp nja 1979. na Ka la mo ti (69); 
De ča ci pre ska ču ve čer nje (10); Iz go vo
rio sam u vo du (1112); Na dru goj oba li, 
da le koj (13); Ti tra sa mo u no ći (14); 
Sa mo oči ne otva raj (15); Po gu stoj vodi 
ne ko ko ra ča (16); Pro la zim sam i bo dar 
(1718); Do vi đe nja klo ko tri sti (1921); 
Le to na Ka la mo ti (22); Sam u vr tu (23); 
Ako vi diš da le ko (24); Na pla vom peš
ča ni ku (25); Go ri mir no u no ći (26); 
Ne ko dru go mo re (27); Pra sta re knji ge 
pre li sta vam (28); Čem pre si nad Tr ste
nim (29); De tinj stva sne go vi (30); Pod ne 
se gla ska zri kom (3132); Ju tro je uš lo 
u so bu (33); U to plo kap tol sko ve če 
(34); Re či su mo ji pri ja te lji (35); San mi 
se otva ra (3637); Uspa van ka za do brog 
de ča ka (38); Dom mi se u snu ra si pa (39); 
Brat mi niz po lje pro ja ha (40); Je se nja 
(4142); Usnu la je (43); Glas se ver ni (44
45); De ča ci pred Do na tom (46); Igra 
(47); Li nin san (49); Vre me se te (50); 
Pr vi sneg (5152); Lič na pe sma (5354). 
Be leš ka o pi scu (5556). 

20.   Сан им чу ва исто ри ја : ве ли
ки школ ски час, Кра гу је вац, 21. 
ок то бар 1980. – Кра гу је вац : Спо
мен парк Кра гу је вач ки ок то бар, 
1980 (Кра гу је вац : „Ни ко ла Ни ко
лић”). – 63 стр. ; 21 cm. – (Ве ли ки 
школ ски час ; књ. 10)
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С а д р ж а ј: Зе ле но ср це пре де ла (7); 
Не тре ба за тва ра ти ок на (8); Ви дим 
мо ју дра га ну у зе ле ном (9); Пу цањ у 
јед на чи ну са три не по зна те (10); Не
са ни це (11); Ви дим ра сту злат на деца 
(12); Пи та др во Шу ма ри ца (13); Град 
има на ма пи све та (1415); Аца бар
јак тар ме ђу ору жа ри ма (16); Цр ве ни 
Све то зар ви ђен у Шу ма ри ца ма (1718); 
Н. во ли Л. (19); За пев ка (20); Пу тем 
ка Мар ши ћу (2122); Про ђо ше мра ком 
огр ну ти (23); Гле да ме с фо то гра фи
је де чак (2425); Ба ла да о др ве ту (26); 
Ја ха чи на ко њи ма злат ним (27); На 
при ме ри ма јед но став ним (28); Тре
ну так пре сли кан у ме ни (29); Али, то 
се не сме (3031); Ни ти ми је до по ја 
(32); Злат но сло во (33); Ви дех у тре ну 
смр ти (34); У за ран ке (35); Ухо пе сни
ка при слу шку је (3637); Ов де мр тви 
го во ре жи ви ма (3839); По ша љи ми 
џем пер (40); Има је дан град (41); Ни
кад ви ше (42); Из ве штај (43); Ми ну
ше над по љем ла сте (44); Пре пев (45
46); Опо ру ка (47); Без зр на стра ха 
(48); Мај чин ска (49); Ро до љуб на (50); 
Има смо и ми (51); Ок то бар ске ва тре 
(52); Ре чи ко је за пи су јем (5354); Веч
ни пла мен сло бо де (55); Ти то (56); Пи
смо бу ду ћем пе сни ку ве ли ког школ
ског ча са (57). Бе ле шка о пи сцу (61).

21.   Što se na me Dar ja lju ti / [i lu
stro va la Mi le na Balabanić]. – [2. do
pu nje no izd.]. – Beo grad : Jež, 1980 
(Va ra ždin : „Va ra ždin”). – 127 str. : 
ilu str. ; 21 cm. – (Je že va bi bli o te ka 
za de cu ; 1)
S a d r ž a j: Tra gom baj ki (720): Sra
me žlji vi princ (9); Pri ča o ode ći (10); 
Pe sma dvor ske lu de (11); Pe sma o sa mo
ći (12); Po hva la graš ko vom zr nu (13); 
Baj ka o mo ći graš ko vog zr na (14); Lju
bav od graš ka (15); Cr ven ka pi na pe sma 
(16); Lov če va pe sma (17); Vuč ja pe sma 
(18); La vlja pe sma (19); Ba blja pe sma 
(20). – Ze co lov ne la ga ri je (21 31): Pe sma 
pro dav ca „Lo vač kih no vi na” (23); Pe
sma hva li sa vog lov ca (24); Zeč ja pe sma 
oča ja nja (25); Pe sma o go zbi ko ju pe va ju 

lo vac i pas (26); Pe sma tu žnog psa (27); 
Ka ko se hva ta zec (28); Sli kar ze ka u 
Pa ri zu (29); Vin ske pe sme psa i ze ca koji 
su po pi li lov če vo pi će (30); Obr nu ta pe
sma (31). – Ve žban ka iz zo o lo gi je (33
48): Tu žna pe sma (35); Pe sma da bra 
či sto zu ba (36); Li sič ji san (37); Vuk (38); 
Ma čor (39); Trč ka lo (40); Mrav (41); 
Ža ba (42); Lav (43); Mač ka (44); Ne ve
ro vat na pe sma (45); Tu žna pri ča o slo nu 
(46); Avan tu ra mač ka Đor đa (4748). 
– Po ro dič ni cir kus (4964): Ce ca (51); 
Uspa van ka za igrač ke (52); Šta su re kle 
igrač ke ka da je Ce ca po be gla od ku će 
(5354): Kla vir (53); Pa jac (53); Lo ko
mo ti va (53); Lut ka (54); Lav (54); Svi u 
ho ru (54); Kad smo bi li ma li (55); Igraj
mo se (56); O se stra ma (57); Oproš taj na 
pe sma (58); Ju tar nja pe sma (59); Mak
si mi li jan zvi ždu ka lo (60); Zvi ždi fo ni ja 
(61); Po ro dič na pe sma (62); Ne delj na 
po ro dič na pe sma (63); Pi smo pred sed
ni ku gra da No vog Sa da (64). – Zaš to 
vo lim Du cu (6593): La žlji va pe sma (67); 
Šta sve ne ću (68); Ku da ho ću da idem 
(69); Zaš to vo lim Du cu (70); Zaš to neću 
da idem u ško lu (71); Šta sve ho ću da 
ku pim (72); Šta sve mo gu (73); Šta mi 
je ta ta ku pio za No vu go di nu (74); Šta ću 
da bu dem ka da po ra stem (75); Zaš to 
ne ću da idem na mo re (76); Ka ko ne
sta je pe sma (77); Pi smo Vla di mi ru od 
To mi ce Ža je iz Za gre ba (78); Na kra ju 
sve ta (79); Da ni je lo va pe sma (80); Mi
lo še va pe sma (81); Ta nja iz Do njeg Mi
holj ca (82); Ka ko Kok to pi je kok tu? (83); 
Slov ca (84); Igra (85); Dva li mu na (86); 
Ba ron ska pe sma (87); Bum bum bum 
(88); In di jan ska (89); Pi smo Vla di mi ru 
(90); O naj ti šim de ča ci ma (91); Pe sma 
o taj na ma (93). – Jer u na ma i vas ima 
(95107): Ro do ljub na (97); Mi nu še nad 
po ljem la ste (98); Opo ru ka (99); Bez 
zr na stra ha (100); Le njin grad ska (101); 
Maj čin ska (102); Ša mac –Sa ra je vo (103); 
Sko jev ska (104); No vo sad ska (105); Tito 
je na še sun ce Ti to je na še sr ce (106); O 
mla do sti (107). – Po ver lji ve pe sme (109
125): Dar ji za po mi re nje (111); Dru gar ska 
(112); Ta ko mi se po ne kad pla če (113); 
Ne mir (114); I ja ču jem ka ko ra stem (115
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116); Zve zda iz sna (117); Naj lep še su 
go di ne (118); Bes kraj no beo deč ji svet 
(119); De ca tra že da ih vo liš (120); Raz
go vor me se ca i pa hu lji ce (121); Ta ko je 
bi lo i u mo je vre me (122); Vre me bih vra
tio (123); Mo re u snu (124); Po ver lji vo 
pi smo D. (125). Be leš ka o pi scu (127).

22.   Дет ско ср це / [препев Гли гор 
По пов ски, Љуп чо Сил ја нов ски, 
Ви дое Под го рец  ; илу стра тор 
Мице Јанкуловски]. – Ско пје  : 
Дет ска ра дост, 1980 ([Б. м. : б. и.]). 
– 82 стр. : цр те жи ; 21 cm. – (Бра
ти мље ња : ју го сло вен ска ли те ра
ту ра за де ца ; 11) 
С а д р ж а ј: Ти то е наш дру гар / пре
пев Гли гор По пов ски (537): Тај на 
(7); Ти то ни е дру гар (8); Пи смо (9); 
Кра сно пис (11); Зо што Ти то ги са ка 
де ца та (12); Не ма што да се крие (13
14); Ко га Ти то бил мал (15); Да ја зна
е ме ви сти на та (16); Пе сна за ро ди те
ли те (17); Ако вој на та бе ше нео дам на 
(18); Сло бо дар ка (19); Бла го дар ни ца 
(2021); Тре ба да се па ме ти (2223); 
Ко га ќе би дам вој ник (24); Спо ме ни
ци (25); Си те зна ат кои сме (27); Дет
ско то ср це (28); Ко га го до че ку ва ме 
со бак не жи (29); Гри жа (30); Зо што 
го са кам Ти то (31); За ка ну вач ка пе
сна (33); Тој га сми слу ва уте шни от 
ден за нас (34); Да ни ра снат злат ни 
жи та (35); Брат ствоедин ство (36); 
Ти то ќе би де низ ве ко ви те (37). – Така 
се ра сне / пре пев Љуп чо Сил ја нов ски 
(3964): Пе сна за тај ни те (41); Та ка 
бр гу се ра сте (43); Имa ед на пти ца 
(44); За нај тив ки те мом чен ца (46); 
Ма ма ги чи та пи сма та од та то (47); 
Ти пи шу вам за та то (48); Пи сма до 
Вла ди мир (5053): I [Кога ќе ти се по
са ка да по ра снеш...] (50); II [Птицата 
е да ле та а др во то да ви шнее...] (51); 
III [Минаа тво и те раз и гра ни ле та...] 
(52); IV [Дет ств ото ни ко гаш да ми не 
не ма....] (53); Ко га љу биш (54); По не
ко гаш тол ку ми се пла че (56); И јас 
слу шам ка ко рас там (5758); Пи смо 

од прет се да те лот на град Но ви Сад 
(59); Ко ја го ра (60); Да не рас там (62
63); Ко ји пе сни ни ги са кам (64). – До
вер ли ви пи сма за Д. / пре пев Ви дое 
Под го рец (6581): На Дар ја за по ми
ру ва ње (67); Пра шал ка за Д. (68); На 
Дар ја, на ме сто че стит ка за 1980 (70); 
Де до Мраз во Ма кар ска (71); Мо ре то 
в сон (7273); Што збо ру ват тво ји те 
ку кли (74); Ти ќе ра стеш (75); По ми
ру ва ње (76); До вер ли во пи смо за Д. 
(7778); Мо ре то и се ра ду ва на Д. (79); 
Ед но Дар ји но пи смо (80); Пти ци во 
гра ди те (81). Бе ле шка за ав то рот (82). 

23.   Ti to është sho ku ynë / [përktheu 
Agim De va ; ilu stri ment Sa lih Lu
tol li]. – Prishtinë : Ri lin dja, 1980 
([S. l. : s. n.]). – 67 str. : ilu str. ; 18 cm. 
– (Bi bli o te ka Li bri im) 
Pre vod de la: Ti to je naš drug.
S a d r ž a j: Përmbajtja (534): Fshehtësia 
(5); Ti to është sho ku ynë (6); Le tra (8); 
Bu kurshkrim (10); Pse i don Ti to fëmi
jët (11); S’ka se çka të fshe het (1213); 
Kur Ti to is hte i mi tur (14); Ta njo him 
të vërtetën (15); Këngë për prindërit 
(16); Këngë li rie (17); Si kur en de të luf
to het (18); Falënderim (20); Du het të 
na kuj to het (21); *[Si kur që është Ti to 
sto ik, o fëmijë...] (22); Të gjithë e dinë 
kush je mi (23); Kur të bëhem us htar (24); 
Përmendoret (26); Zemër fëmije (27); 
Kur me put hje e pre sim (28); Brengë 
(29); Kënga kërcnuese (30); Pse e dua 
ti ton (31); Ai të nesërmen e kuj ton për 
ne (33); Të na rri tet gru ri i artë (34). – 
M’thu aj, pa më thu aj (3750): Si kur të 
f lit nin drunjtë (37); Lojërat (38); Vo
glus het që në luftë u rri ten (40); Fëmijët 
që zjar rin e panë atëbotë (42); M’thu aj, 
pa më thu aj (43); Le të di het (44); Ta 
dimë atë që nuk e dimë (45); Fëmijët 
na besojnë (46); Vëllazërimibas hki mi 
(47); Vërtet është mirë (48); Zjar re kor
ri ku (50). – Jo, nuk e ja pim këtë zemër 
fëmije (51); Këngë lu lesh (52); Pa për
ralla nje riu është i vet mu ar (54); Kur 
das hu ron (55); Vi tet tua kalojnë (56); 
Letër Vlla di mi rit (57); Udhëtim (58); 
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Këngë ma ji (59); Zo gu i fëmijërisë (60); 
Të mos rri tem (6263); Ci li mal (64); Kur 
kështu du het (65); Si du het rri tur (66).

1981

24.   Mo star ske ki še i ne ko dru go 
mo re / iz bor Mi ro slav An tić. – Za
greb : Mla dost, 1981 (Za greb : Vje
snik). – 321 str. ; 20 cm. – (Bi bli o
te ka Zlat no slo vo)
Sa dr žaj: Da ima me ne (5). – Po ro dič na 
ve če ra (729): Kao pod ne (9); Ra sli nje 
sna (11); Ne ko je u snu (12); Gde li su 
(13); U be lu noć (14); Za du gih ve če ri 
(15); Uspa van ka (16); Ba ja li ca (17); No
ći lo (18); De ca u ne bu (19); Po ro dič na 
ve če ra (20); Za ve čer je (21); So ba pu na 
mo ra (22); Oče va mor nar ska ka pa (23); 
Otac te mi rom po zdra vlja (24); Tvo jim 
oči ma vi dim (25); Dom mi se u snu ra
si pa (26); San mi se otva ra (2728); Pre
sek sna (29). – Odoc ni le ri me (3157): 
Žal (33); Gro blje na Ka la mo ti (34); Opo
ru ka (35); Za pis (36); Što bi ti (37); Čem
pre si nad Tr ste nim (38); Sa mot na (39); 
Ru ka ko ja te lju bi la (40); Ve čer nje (41); 
Iz veš taj o vre me nu (42); Ju tro (43); Kiša 
sa gra mo fo na (44); Iza ne ba ima (45); 
Blok (46); Glas od ra ni je (47); Go ran (48); 
A. B. Ši mić (49); Šan tić (50); Sat sr ca (51); 
Po se ta (52); Lju ve na (53); 21. srp nja 80 
(54); Sa mi u sve tu (55); Ma li ne, ju ni (56); 
Re qu i em (57). – Ne ko dru go more (59
88): Ne ko dru go mo re (61); Se stra mo ra 
(62); Tvoj glas iz da le ka (63); Osa ma 
(64); Je di no će osta ti (65); Lju di u na
šim go di na ma (66); Ve čer mo no lo ga 
(67); I ču jem, sa svim ja sno (68); Ka zu
jem u ve tar (69); Sa mo ća u raz gled ni ci 
(70); Ve ju, ve ju gla so vi (71); U se ni brš
lja na (72); Ki ša iz Evi ja na (73); Pro le će 
je doš lo au to bu som (74); Ko šu ta iz ZOO 
vr ta (75); Sli ka usnu log de te ta (76); Za
te če me sneg (77); Sto pe na sne gu (78); 
Ušao sam u so bu (79); Ne li če ći sli ci 
(82); Li nin san (83); De voj ka s lut njom 
(84); Ne za bo ra vak na sto lu (85); Igra 
(86); Mlad bor je do šao pod ok no (87); 
Set na (88). – Na dru goj oba li, da le koj 

(89126): Dva na est pre sli ka ča tvo ga 
da le ko ga li ca vi đe nog srp nja 1979. na 
Ka la mo ti (9194); Ka la mo ćan ska zvo na 
(95); Viš nja u ne bu (96); Ta ko pro mi
nem neo pa žen (97); Re či bih se mo gao 
se ti ti (98); Go di na u te bi (99); Kad bi 
ume la da slu šaš (100); Oproš taj na ili 
Li na ula zi u se ća nje (101); De voj či ce u 
Su bo ti ci slu ša ju pe sni ka D. B. (102
103); Iz go vo rio sam u vo du (104105); 
De tinj stva sne go vi (106); U to plo kap
tol sko ve če (107); Je se nja (108); Glas 
se ver ni (109110); Usnu la je (111); Na 
dru goj oba li, da le koj (112); Sa mo oči 
ne otva raj (113); Re či su mo ji pri ja te lji 
(114); Pod ne se gla ska zri kom (115116); 
Ju tro je doš lo u so bu (117); Uspa van ka 
u do brog de ča ka (118); La ku noć na (119); 
Vre me se te (120); Pr vi sneg (121122); 
Go di ne (123125); Sve se to u tre nu vi
de lo na mom li cu (126). – Za ka sne la 
pi sma (127145): Let nje pi smo (129); U 
do slu hu sa le tom (130); Sen ka u ju tru 
(131); Za ka sne la pi sma IIII (132134): 
I [Ti ne ćeš gle da ti ali ćeš ču ti ove re či 
ko je iz go va ram...] (132); II [O pet sa bre
ga si la zi zi ma i teš ka ma gla la zi ra me
ni ma...] (133); III [Napustićeš grad 
ma lo po gnut i tih...] (134); Ele gi ja (135); 
Ne go vo ri (136); Hor beč kih de ča ka u 
Si na go gi (137); *** [Nit od bo lo va, ni ti 
pre bo li...] (138); Tr panj ska ele gi ja (139); 
*** [Ti di šeš vi so ko i bla go ju tro...] 
(140); I bi va dan (141); Po sle te be (142); 
Vre me na osa me (143); Vi đaš li sta rog? 
(144); U be lom, u be lom, u no ći (145). 
– (Ve čer nji raz go vo ri sa go spo di nom 
IIX (147157): I [Go spo di ne...] (149); 
II [Vi dim u vo di ko li ko ima sun ca na 
pu tu...] (150); III [Pre bi raj, Go spo de, 
pilj ke de tinj stva...] (151); IV [Je smo li 
iš ta mo gli uči ni ti...] (152); V [A li ja znam: 
ka da po seg nu ru ka ma pre ma te bi...] 
(153); VI [Tu su vre me na od ko jih smo 
za zi ra li...] (154); VII [Čim li me sve nisi 
že đao...] (155); VI II [Me ni pre o sta je 
sa mo reč...] (156); IX [Ni ti su ima li sve
tla na dla nu...] (157). – Hrist, lju ve ne 
(159176): Al ba ma do na (161); Hri sto va 
pe sma (162); *** [Pro la ze lju di u hit nji...] 
(163); Hrist pi je vi no (164); Su sret sa 
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Hri stom (165); *** [Za sun je odav no 
stru nuo na vra ti ma...] (166); Hrist se 
igra sa mo jim si nom (167); *** [Mr tva 
le žiš pod bre gom...] (168); Mr tvi pri ja
te lji, Hrist iza vi tra ža (169); Go spa od 
Kar me la (170); Po vra tak Hri sta (171); 
Pi smo Hri stu (172); *** [Preteče mi kr vi 
da te upo znam...] (173); *** [Tre ba iz
dr ža ti taj po riv...] (174); Ba sme (175); 
Pi smo (176). – So net ni ve nac 114 (177
193): 1. [Vra ti dan is to ku dok že đaš 
utro bu...] (179); 2. [E vo ždra la smr ti na 
ras pu klom dla nu...] (180); 3. [Ni sam ži
veo, nji han sam u gro bu...] (181); 4. [Al 
ne zna juć sr cem nad oči ma ra nu...] 
(182); 5. [Ca re vi sve ta, ne muš te spo do
be...] (183); 6. [Zur la mog gr la le le če i 
gr mi...] (184); 7.[A ko sam mr tav ras tu
ri se, gro be...] (185); 8. [Ko usne žed nih 
na is tru loj kr mi...] (186); 9. [Lipsaće sun
ce, paš će tam ne vo de...] (187); 10. [Oju
žite le đni, zgru šaj te se, sne že ni...] (188); 
11. [Nek le te ždra lo vi, nek zve zde li sta
ju...] (189); 12. [U zga slom ži tu se ba ra 
slo bo de...] (190); 13. [Ležim, ali zbo re 
iz me ne svi ne žni...] (191); 14. [E vo truli 
pr sti ko inje bli sta ju...] (192); Ma gi stra
le (193). – Iz hun gar skih ka tre na (195
202): 2. [Zvo ne se ge din ska zvo na...] 
(197); 3. [Zašutaće te le fo ni...] (198); 8. 
[Ne ko me pra ti ču jan, ne vi dan...] (199); 
9. [Reči iz da le ka do la ze vo le ći...] (200); 
10. [U me ni je jed na tu žna iva...] (201); 
16. [Sne go vi su na ra me na pa li...] (202). 
– Pe sme o Ta đu IX (203217): I [Ti iz
ra njaš iz zla s taj nom vra ča u ho du...] 
(205); II [Le po ta je tek ob lik pri kri va
nja zla...] (206); III [Svog pri ja te lja sa 
zeb njom...] (207); IV [Ra duj se gla su 
ko ji pri ja te lju...] (208); V [Izlaziš u ju tro 
kao da iz la ziš...] (209); VI [U por no pri
zna ješ svo ju osa mu...] (210212); VII 
[Pronađeni go vor su o ča va te...] (213
214); VI II [Mo gu opi pa ti tvo ju srdž bu...] 
(215); IX [Te be od i skom če ka ju mr tve 
šu me se ve ra...] (216); X [Proneše tvoj 
ta but...] (217). – Ka liš tan ske osa men ke 
113 (219233): 1. [Ne idi, oče, u zo ru na 
me se če vo po ji lo...] (221); 2. [Brat je iza
šao u po lje i po ljem će se...] (222); 3. 
[Tvo je je uho vič no nje go vom i mom 

za pe vu...] (223); 4. [Neće bi ti sna da ni
ma u na šoj so bi...] (224); 5. [O teo sam 
mu ko lev ku. Oteo tvoj sat. Oteo...] (225); 
6. [Ti i ja će mo pe va ti. Maj ka je u ko lev
ci...] (226); 7. [Mo ji su pri ja te lji umor ni 
od pu ta...] (227); 8. [Ja sam ne gde u 
po lju. Ja sam od neo knji ge...] (228); 9. 
[Što go vo rim jed na ko je go vo ru vo de...] 
(229); 10. [Ja sam mr tav u vo di. Vo da 
je pri vid ti ši ne...] (230); 11. [I di uz sa mo 
je ze ro...] (231); 12. [Moj je go vor ze len. 
Moj je go vor mo dar...] (232); 13. [Mo ji 
su pri ja te lji otiš li u svo je ve li ke gra do
ve...] (233). – U bi lu de tinj stva (235256): 
Sve što je pam ti lo mo je te lo (237238); 
Za lud na je ru ka (239); Sa mo ki ša (240); 
Pro tiv mu zi ke (241242); Sred ove hla
di ne (243246); Iz da na stal nog le ta (247); 
Tu žba li ca za A. B. (248249); Tvoj se 
dom po mi če (250); Sa mot na (251); U 
već vi đe ne ru ke (252); Dok ima vre me
na (253254); Po put de te ta nad vo dom 
(255); Do tvog sna (256). – Po vra tak Ka
la mo ti (257274): U po mrak (259); Pod 
ze le nim ka me nom (260); Bez dom na 
(261); Iz be log sna (262); Uspa vaj (263); 
Do pa sa u vo di (264); Sa onu stra nu (265); 
De te sklo no ti ši ni (266); Pre pe vi (267); 
Ve ne liš će oro vo (268); Ko nja ni ci (269); 
Po vra tak Ka la mo ti (270); To ti ho (271); 
Be li lo (272); Ram za sli ku le ta (273); Ti 
si (274). – Mo star ske ki še (275296). – 
Za veš ta nje (297302): Za veš ta nje (299
302). – Po sle me ne (303312): Po sle 
me ne (305); Vi dim te na vi so kom bre
gu (306); De te u po lju (307); Ne ka će 
ru ka (308); Ne će moj glas (309); De ča
ci će se vra ća ti ka sno (310); Na pla vom 
peš ča ni ku (311); Moć sli ke (312). Ne ki 
dru gi Pe ro Zu bac / Mi ro slav An tić (313
314). Bi lješ ka o pi scu (315).

25.   Pi sma po ver lji va / [i lu stra ci je 
Ne nad Miličević]. – Beo grad : Jež, 
[1981] (Beo grad : „Slo bo dan Jo va no
vić”). – [24] str. : ilu str. ; 29 cm
Kor. nasl. – Ti raž 10.000. 
S a d r ž a j: De voj či ca sa nja Ti ta ([3]); 
O mom ta ti ([5]); I ja ču jem ka ko ra
stem ([7]); Uspa van ka za D. ([9]); Ti ćeš 
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ra sti ([11]); Po ver lji vo pi smo D. ([13]); 
De voj či ce sa nja ju ([15]); Pti ce u gru di
ma ([17]); De voj či ce se ra no za lju blju
ju ([19]); Ko ja go ra ([21]). Be leš ka o 
pi scu ([23]).

26.   Ti to është sho ku ynë / [përk theu 
e përshtati Meh me da li Hox ha  ; 
kopertinën e bëri Alek san dar Ku
zma nov ski]. – Shkup : Fla ka e vëlla
zërimit, 1981 (Shkup : No va Ma ke
do ni ja). – 38 str., [1] list sa Ti to vom 
sli kom ; 17 cm. – (Biblyote ka Ge zi mi)
Pre vod de la: Ti to je naš drug.
S a d r ž a j: Se kre ti (5); Ti to është sho
ku ynë (6); Le tra (7); Bu kurshkri mi (8); 
Pse i don Ti to fëmijët (910); S’ka pse 
të fshi het (1112); Kur qe Ti to i vogël 
(13); Ta dimë të vërtetën (14); Var gje 
për prindërit (15); Si kur të vaz hdon te 
luf ta (16); Liridashëse (17); Lav di tri
ma ve të vrarë (1819); Du het mbaj tur 
mend mirë (2021); Kur do bëhem us
htar (22); Të gjithë e dinë kush je mi (23); 
Shta to re (2425); Zemër fëmije (2627); 
Mijëra për qa fi me (28); Kuj de si (29); Të 
mos na prekë kush (3031); Pse e dua 
ti ton (32); Ai men don për të nesërmen 
tonë (33); Të na shto het gru ri lumë (34
35); Vëllazërimi dhe bas hki mi (3637); 
Ti to ke mi shumë (38). 

1982

27.   По сто ји ва тра. – Срем ска 
Ми тро ви ца  : Срем ске но ви не, 
1982 (Ru ma : Рrо1еtеr). – 54 стр. ; 
20 сm
Тираж 6.000.
С а д р ж а ј: Ср чи ка сло бо де (515): 
Ср чи ка сло бо де (78); Ми тров чан ка 
(9); За пев ка (10); Али ћеш се се ти ти 
(11); Ју тро ко је ме мла дог учи (12); У 
не да ро ва ном тре ну (13); Успа ван ка 
(14); Над тво је сре ће мле ком (15). – 
По сто ји ва тра (1728): Пин ки је ви део 
Ти та (19); Срем се не да (20); Хе рој
ска, срем скоми тро вач ка (21); Да ли 

би и ми би ли исти? (22); Да бу дем кап 
у ре ци сло бо де (23); Ле пи њи ца (24); 
Се стра ва тре (25); Не до вр ше иа сли
ка (2627); 7950. (28). – Ов де (2939): 
Не ка те че пе сма у сла пу (31); Цр ни 
пла ка ти (32); Ов де (33); Сач ма љу ба
ви (34); Ра сти те Ма ри је ра до сти (35); 
Гла со ви о бор би (36); Пин ки (37); Са 
не ке дав но са ња не сли ке (38); Ко ме
сар Фра ња (39). – Од јед ном од ра сли 
(4151): Ни кли су пре де ли (43); Мо
но лог ко ман дан та (44); Пу шку, па у 
Фру шку! (45); Од јед ном од ра сли 
(46); Те шки су па ли сне го ви (47); 
Окре ни Зе мљо сво је би стро ли це 
(4849); Не ка град гра ди све тло (50
51). Бе ле шка о ау то ру (5354).

28.   Ти то је наш друг / [биљеш ка 
о пи сцу На си ха Ка пи џић ; илу
стра ци је Ми ли вој Унковић]. – Са
ра је во : „Ве се лин Ма сле ша”, 1982 
(Мо стар : Штам па ри ја). – 91, [5] 
стр. ; 21 cm. – (Ла ста ви ца ; бр. 167)
Ти раж 4.000.
С а д р ж а ј: Ти то је наш друг (540): 
Тај на (9); Ти то је наш друг (10); Пи
смо (11); Ле по пи са ње (12); За што 
Ти то во ли де цу (1314); Не ма шта да 
се кри је (1516); Кад је Ти то био мали 
(17); Да зна мо исти ну (18); Пе сма о 
ро ди те љи ма (19); Да је рат био не дав
но (20); Сло бо дар ка (21); За хвал ни ца 
(2223); Тре ба да се пам ти (2425); 
Кад бу дем вој ник (26); Сви зна ју ко 
смо (27); Спо ме ни ци (2329); Ср це 
де ти ње (30); Кад га до че ка мо по љуп
ци ма (31); Бри га (32); Пе сма пре ти
ли ца (33); За што во лим Ти та (34); Он 
сми шља су тра за нас (35); Да нам ра
сту злат на жи та (36); Ти то (37); Де
вој чи ца са ња Ти та за Д. (38); 24. мај 
1980. (39); Де ца у ку ћи цве ћа (40). – 
Ка жи ми, ка жи (4159): Кад би др ве
ће про го во ри ло (45); Игре (46); Де вој
чи це ко је су ра сле у ра ту (47); Де ца 
ко ја су ви де ла ва тру (48); Ка жи ми, 
ка жи (49); Да се зна (5051); Да са зна мо 
што не зна мо (52); Де ца нам ве ру ју 
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(53); Брат ствоје дин ство (5455); Тако 
је до бро (56); Јул ске ва тре (57); Ко ја 
го ра (5859). – Сат ср ца (6189): Има 
је дан град (65); Не са ни це (66); Пу цањ 
у јед на чи ну са три не по зна те (6768); 
Ви дим ра сту злат на де ца (69); Пи та 
др во Шу ма ри ца (70); Ни кад ви ше 
(71); Ми ну ше над по љем ла сте (72); 
Ба ла да о др ве ту (7374); Ја ха чи на ко
њи ма злат ним (75); Тре ну так пре
сли шан у ме ни (76); Али то се не сме 
(7778); У за ран ке (79); По ша љи ми 
џем пер (80); На при ме ри ма јед но став
ним (81); Сат ср ца (8283); Де ча ци у 
по љу (84); Без зр на стра ха (85); Мај
чин ска (86); Да не бу де (87); Ви ди зе
мљо (88); Пр ко сна (89). Би ље шка о 
пи сцу / Н. К. [Насиха Капиџић] (91).

29.   Не кое дру го мо ре / из бор и 
пре пев Ра де Си љан. – Стру га : 
Ми сла, 1982 (Ку ма но во : Про све
та). – 113 стр. ; 20 cm. – (Со вре ме на 
ју го сло вен ска по е зи ја)
С а д р ж а ј: Ка ли штан ски оса ми 
(519): 1 [Не оди, оче, в зо ра на ме се
че во по и ло...] (7); 2 [Брат ми из ле зе 
в по ле и на по ле то...] (8); 3 [Твоето 
уво е свик на то на не го ви от и мој 
глас...] (9); 4 [Со де но ви ќе не ма со 
во на ша та со ба...] (10); 5 [Му ја зе дов 
лул ка та. Тво јот ча сов ник...] (11); 6 
[Ти и јас ќе пе сме. Мај ка е в кро
шна...] (12); 7 [Моите при ја те ли се 
пап са ни од па тот...] (13); 8 [Ја сум в 
по ле. Јас ги по не сов кни ги те...] (14); 
9 [Тоа што го во рим е исто на го во рот 
во во да та...] (15); [Ја сум мр тов во 
во да. Во да та е при вид на ти ши на та...] 
(16); 11 [Оди крај езе ро...] (17); 12 
[Мојот го вор е зе лен. Мо јот го вор е 
син...] (18); 13 [Моите при ја те ли за
ми наа во сво и те го ле ми гра до ви...] 
(19). – Раз го во ри со го спо ди нот (21
36): Хри стос се игра со мо јот син (23); 
*** [Мртва ле жиш под бре гот...] (24); 
Мр тви при ја те ли (25); Враќaнето на 
Хри стос (26); Ве че рен раз го вор со 
го спо ди нот (2734): 1 [Господине...] 
(27); 2 [Гледам во во да кол ку има 

сон ца на па тот...] (28); 3 [Пребирај, 
Го спо де, из гу бе ни дет ства...] (29); 4 
[Дали не што мо жев ме да сто ри ме...] 
(30); 5 [Но јас знам ко га ќе по сег нат 
со ра це кон те бе...] (31); 6 [Со што ли 
не ме ја до су ва ше...] (32); 7 [Мене ми 
пре о ста ну ва са мо збо рот...] (33); 8 
[Ниту имаа све тла на длан ки те...] 
(34); По ме не (3536). – Не кое дру го 
мо ре (3752): Не кое дру го мо ре (39); 
Тво јот да ле чен глас (40); Се стра на 
мо ре то (41); Ве че рен мо но лог (42); 
Збо ру вам во ве тер (43); Оса ма во 
раз глед ни ца (44); Тра ги во сне гот 
(45); Ме лан хо ли ја (46); Сли ка на за
спа но де те (47); Млад бор дој де под 
про зо рец (48); Во сен ка та на бр шле
нот (49); Пр о лет та дој де со ав то бус 
(50); Ко шу та од ЗОО гра ди на (51); И 
слу шам, со се ма ја сно (52). – Дру го 
вре ме (5364): Те гле дам на ви со ки от 
брег (55); Ка ко ве тер (56); Ти тр чаш 
по ме не или пе ат тре ви те (57); Ме 
за тек на снег (58); Де те в по ле (59); Да 
не те чеш (60); Де ца та доц на ќе се вра
ќаат (61); Мо ре то вле гло в со ба (62); 
Со нот ми се отво ра (6364). – Отво
рен сон (6576): До гле да ње кло ко три
сти (6768); Др во од со нот (69); Луѓе
то во на ши те го ди ни (70); Го ди ни 
(7173); Не за бо рав ник на ма са та (74); 
Ма ли ни, ју ни (75); Пре сек на со нот 
(76). – За доц не ти пи сма (7792): Из
ве штај за вре ме то (79); По те бе (80); 
Се то тоа в миг се ви де на мо е то лице 
(81); Го гле даш ли ста ри от? (82); 
Тр пањ ска еле ги ја (83); Во бе ло, во 
бе ло (8485); Моќа на сли ки те (86); 
Сè што пам те ше мо е то те ло (8788); 
За луд на е ра ка та (89); Са мо дожд (90); 
Та жал ка за А. Б. (9192). – Мо стар
ски те до ждо ви (93111). – Биоби
бли о граф ска бе ле шка (113).

1983

30.   Ram za sli ku le ta. – Za greb : 
Mla dost, 1983 (No vi Sad : Bu duć
nost). – 75 str. ; 21 cm. – (Su vre me ni 
pi sci)
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Ti raž 1.500.
S a d r ž a j: Pre sek sna (720): San (7); 
Pre sek sna IIX (818); Nek san tvoj tra
je (19); Sun ča ni ključ (20). – U za da toj 
osa mi (2134): Ča rob na ku ti ja (23); Pit ka 
smrt (24); U za da toj osa mi (25); Ru ka 
(26); Uz sta blo, pod ve čer (27); Di sa ti se
ća nje (28); Do sli ka va nje pre de la (29); 
Gla sne go di ne (30); Na ze le no me (31); 
Otok se no ću po me ra (32); Sa dru ge 
stra ne hu ma (33); Se stre za hva ta ju vodu 
(34). – Cr tež re či ma (3553): Mart (37); 
Ju li na Ka la mo ti (38); Ze le na (39); Do
ru čak (40); Ja bu ka (41); Cr tež re či ma 
(42); U žar no pod ne (43); Jed no stav na 
pe sma (44); Ri ba ri (45); Ki ša (46); Una
toč ve tru (47); Me ne li u igru za zi va (48); 
Ne pri vik nu to oko (49); Ju go (50); Dan 
na lik da nu (51); Ra do sna (52); Kao noć
ni lep tir (53). – Lik na ru bu pre de la 
(5571): Za klju čaj pe smo san (57); Upit
na (58); Nar iz Po či te lja (59); U ru žič
nja ku (60); Pe sma od go vo ri ti ne ume 
(6162); O stvar noj lju ba vi (63); Nok
tur no (64); Ti sa (65); Je sen na Zri njev cu 
(66); Je sen u mla dom snu (67); Reč koja 
je sam (68); Iz pre pi ske (69); Re či tvog 
de ča ka (70); Tvoj lik na ru bu pre de la 
(71). Bi lješ ka o pi scu (7273).

1984

31.   Vu ko var ski uspo me nar / li kov
na opre ma Acić Mi ro slav. – Vu ko
var : Opštin ska kon fe ren ci ja SSRNH 
Vu ko var, Od bor za Du dik, 1984 
(Bo ro vo : „Bo ro vo”). – 60 str. : ilu
str. ; 19 cm. – (Bi bli o te ka „Me mo
ri jal Du dik” ; 4)
Ti raž 9.600.
S a d r ž a j: Vu ko var ski uspo me nar 
(729): One me li sve do ci (9); Stoš ci u ko je 
je ura slo vre me (11); Ma tu ra slo bo de 
(1213); Ba la da (15); Za ka sne la sli ka 
(16); Lju be ći te be u slo bo di (17); Glaso
vi u liš ću (19); Da bi slo bo da za bli sta la 
(21); Od jed nom od ra sli (21); De čak se 
vra ća iz ra ta (23); De vet de vo ja ka (24); 
Za za pis na ula zu u Bo bo tu (25); Maj ka 

pi še (27); Vu ko var ska (29). – Go ri le to 
nad Du di kom (3159): Ov de su za na
vek sta li (33); Šta su vi de le ze ne (35); 
Vu ko var ima sr ce ze mlje (3738); Sr ce 
pe sni ka (39); Bu du ćim de ča ci ma (40); 
Za pev ka za Đur đe vi ćem (41); Upam ti 
ime na (42); Cvet u po lju (43); Ni kad, 
ni kom (45); Ova se ze mlja za pla ši ti ne 
da (45); Go ri sun ce u Du di ku (47); Ele
gi ja za Ve ru Ra di šić (48); Gim na zij ska 
(49); Li ca svih usnu lih (50); So i hleb 
ne za bo ra va (51); Pro le će, po no vo (52); 
Jed no stav na pe sma (53); Sr ce slo bo de 
(5455); Kad bi sva de ca po ra sla (57); 
Za veš ta nje (5859). Be leš ka o pi scu (60).

32.   Da ne ču je ne ko / [i lu stra ci je 
uče ni ci Đer đa Bo ro ša, na stav ni ka 
OŠ „Jo van Mi kić”, Su bo ti ca]. – Novi 
Sad : Dnev nik : Iz da vač ki cen tar 
Rad nič kog uni ver zi te ta „Ra di voj 
Ćir pa nov”, 1984 (Su bo ti ca : Bi ro
gra fi ka). – 76 str. : ilu str. ; 20 cm. 
– (De tinj stvo ; 70)
Ti raž 5.000. – Na zad njem kor. li stu: 
[Am bi jen ta ci ja, ključ ne označ ni
ce... : iz vod iz re cen zi je] / Se li mir 
Ra du lo vić. 
S a d r ž a j: Po ver lji va pi sma D. (520): 
Uspa van ka za D. (7); Pi ta li ca za D. (8); 
Šta go vo re tvo je lut ke (9); Po mir ljiv ka 
(10); Ra du je se mo re (11); Ti ćeš ra sti 
(12); Jed no Dar ji no pi smo (13); Po ver
lji vo pi smo D. (1415); Mo re u snu (16); 
De voj či ce se ra no za lju blju ju (17); De
voj či ce sa nja ju (18); Pti ce u gru di ma 
(19); De voj či ca sa nja Ti ta (20). – Taj no 
pre pi sa no iz Vla di mi ro vih pi sa ma ne
koj de voj či či iz Va (2129): O mom tati 
(23); O ta ti nom za vi ča ju (24); Ma ma 
či ta ta ti na pi sma (25); Ne po sla no pi smo 
(26); Ta ko mi se po ne kad pla če (27); I 
ja ču jem ka ko ra stem (2829). – Sve tilj ke 
de tinj stva (3145): Dar ji za po mi re nje 
(33); Ka sni sneg (34); Mar tov ska (35); 
Dar ja mi se raz bo le la (3637); Lju bi či ce 
is pod sne ga (38); De voj či ca sa nja pti cu 
(39); Pro leć no pi smo (40); Pro le će (41); 
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Le to (42); Du bro vač ka do pi sni ca (43); 
Pi smo iz Du brov ni ka (44); Po ru ka iz 
1981. god. (45). – Pi sma sa se ve ra (4756): 
Da se vra tiš (49); Pam ti pti cu (50); Pi smo 
M. (51); Tvoj otac ti da je reč (52); Bu di 
pri ja telj ve tru (53); Jed no bu du će Vla
di mi ro vo pi smo (54); Do ći će otac (55); 
Re ći ću ti ako umem (56). – Še ste la ste 
(5771): Še ste la ste (59); Ro đen dan ska 
(60); Pr vi raz red (61); Le to u sve sci (62); 
Ti ha (63); Dar ja spa va (64); Ka ko se le ti 
sa nja (65); De voj či ca i mo re (66); Dar ji, 
ume sto če stit ke za 1981. (68); Darji, ume
sto če stit ke za no vu 1982. (69); Darji, 
ume sto če stit ke za no vu 1983. (70); Darji, 
ume sto če stit ke za no vu 1984. (71). 

33.   Deč je sr ce / [i lu stra ci je Ra do
van Živankić]. – Zre nja nin : Grad
ska na rod na bi bli o te ka „Ž. Zre nja
nin”, 1984 (Zre nja nin : Bu duć nost). 
– 68 str. : ilu str. ; 21 cm. – (Bi bli o te
ka Knji žev nost za de cu i omla di nu ; 
knj. 10)
Ti raž 3.000. – Na ko ri ca ma be leš ka 
o au to ru s nje go vom sli kom.
S a d r ž a j: Pe sme po že lja ma Mi lo ša 
Z. (519): O pa tulj ku (7); O ze cu spa
va li ci (8); O pin gvi nu (9); Slon če (10); 
Iva na (11); Zi ma (12); Zim ske ča ro li je 
(13); O tru bi (14); O ma slač ku (15); Re
zan ci (16); Kse ni ja (17); Dru gar (18); 
Uči te lji ca (19). – Ta ko se br zo, od ra ste 
(2135): Kao što mo ra (23); Pi smo Vla
di mi ru (24); Pi smo Vla di mi ru II (25); 
Dru gar ska (26); De ca tra že da ih vo li 
(27); Zve zda iz sna (28); Ka ko se ra ste 
(29); Ro di telj ska pe sma (30); Bez baj ki 
je čo vek sam (31); Cvet na pe sma (32); 
Pro la ze tvo je go di ne (33); Kad vo liš (34); 
Pti ca de tinj stva (35). – Ma tu re slo bo de 
(3751): Zre nja nin ska (39); De čak se 
vra ća iz ra ta (40); Gim na zij ska (41); Za
ka sne la sli ka (42); Lju be ći te be u slo
bo di (43); Da bi slo bo da za li sta la (44); 
Ele gi ja za Ve ru Ra di šić (45); Ig man ska 
(46); Be čej ski sko jev ci (47); Ka ko smo 
ra sli (48); Maj (49); Ro đen dan ska za 29. 
no vem bar (50); Ju go sla vi ja (51). – Pi smo

dar ja (5368): O sa mo ći (55); O ti ši ni 
(56); O tu gi (57); O pe sma ma (58); O 
ro di te lji ma (59); O po ve re nju (60); O 
pi smi ma (61); O stra hu (62); O snu (63); 
O le to va nju (64); O na di (65); O sre ći 
(66); O de tinj stvu (67); O lju ba vi (68).

34.   Mi ris bej tu ra na / [li kov na 
opre ma Ra de Rančić]. – Beo grad : 
Beo grad ski iz da vač kogra fič ki za
vod, 1984 (Beo grad : No vi da ni). 
– 65 str. ; 21 cm. – (No ve knji ge do
ma ćih pi sa ca)
Ti raž 2.000.
S a d r ž a j: Na ze le nom bri du (5); Za
ra na sam kre nuo (6); Gu sti mir ve če ri 
(7); U di vljem ja bu kov cu (8); Pred ki šu 
(9); Do kle li mi je če ka ti (10); Raz gled
ni ca iz Ko ra na (11); U ze le noj školj ki 
(12); Iz lo žen le ku ne vre me na (13); Reči 
smo iz me ni li (14); S ve če ri (15); Sem 
pri vik nu tih ču la (16); Obra tan red stva
ri (17); Ku ća ko ja se ru ši (18); Po ga še na 
su sve tla (19); Štap sve tla (20); Mi ris 
bej tu ra na (21); Glas (22); Pre tvo ren u 
sve tlost (23); Ula zim u dan (24); Bu di lo 
(25); Ga si se ži žak (26); Ista ru ka (27); 
Kao sa že ta sve tlost (28); Dr vo ko je te 
vo li (29); I sa mo mi ris ma žu ra na (30); 
Bi će da je to sve (31); Vi dim ka ko vi diš 
(32); Vi dim te ko som (33); Ne de lja (34); 
Tra va lju ti ka (35); Ju tro kao ja bu ka (36); 
U već usni tom pre de lu (37); Ju tro će 
(38); Blag da je čas (39); Sa ži mam go
diš nja do ba (40); Ra šelj ki na ru ka (41); 
Kao nek tar ki še (42); Ne ka kao re ka (43); 
Kao u ovu zo ru (44); Ze le na u ze le nom 
(45); Dr vo ko je ko ra ča (46); Raz mi čem 
oči ma go ru (47); Stal no le to (48); Brat 
mi se ja vlja (49); Bilj ka ko ja se ob na vlja 
(50); Mo re u te bi (51); Uo bru čen istim 
pej za žom (52); Be le ko šu lje (53); Da 
mi ne se ta (54); Otac do la zi bro dom (55); 
Me se če vo ru blje (56); Sve na še go di ne 
(57); Iste pe sme (58); Ru ka ko ja te vo li 
(59); Ula ziš u pe smu kao u vrt (60); San 
je tvoj dom (61); Dok sam te imao (62). 
Be leš ka o pe sni ku (63).
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35.   Mo star ske ki še i ne ko dru go 
mo re / [i zbor Mi ro slav An tić ; opre
ma Bran ko Vujanović]. – 2. izd. – 
Za greb : Mla dost, 1984 (Za greb : 
Vje snik). – 321 str. ; 20 cm. – (Bi bli
o te ka Zlat no slo vo)
Ti raž 5.000.
S a d r ž a j: Da ima me ne (5). – Po ro
dič na ve če ra (929): Kao pod ne (9); 
Ra sli nje sna (10); Se stre su iš le po vo du 
(11); Ne ko je u snu (12); Gde li su? (13); 
U be lu noć (14); Za du gih ve če ri (15); 
Uspa van ka (16); Ba ja li ca (17); No ći lo 
(18); De ca u ne bu (19); Po ro dič na ve
če ra (20); Za ve čer je (21); So ba pu na 
mo ra (22); Oče va mor nar ska ka pa (23); 
Otac te mi rom po zdra vlja (24); Tvo jim 
oči ma vi dim (25); Dom mi se u snu 
ra si pa (26); San mi se otva ra (2728); Pre
sek sna (29). – Odoc ni le ri me (3157): 
Zal (33); Gro blje na Ka la mo ti (34); Opo
ru ka (35); Za pis (36); Što bi ti (37); Čem
pre si nad Tr ste nim (38); Sa mot na (39); 
Ru ka ko ja te lju bi la (40); Ve čer nje (41); 
Iz veš taj o vre me nu (42); Ju tro (43); Kiša 
sa gra mo fo na (44); Iza ne ba ima (45); 
Blok (46); Glas od ra ni je (47); Go ran 
(48); A. B. Ši mić (49); Šan tić (50); Sat 
sr ca (51); Po se ta (52); Lju ve na (53); 21. 
srp nja 80. (54); Sa mi u sve tu (55); Ma
li ne, ju ni (56); Re qu i em (57). – Ne ko 
dru go mo re (5988): Ne ko dru go mo re 
(61); Se stra mo ra (62); Tvoj glas iz da
le ka (63); Osa ma (64); Je di no će osta ti 
(65); Lju di u na šim go di na ma (66); Ve
čer mo no lo ga (67); I ču jem, sa svim ja
sno (68); Ka zu jem u ve tar (69); Sa mo ća 
u raz gled ni ci (70); Ve ju, ve ju gla so vi 
(71); U se ni brš lje na (72); Ki ša iz Evi
ja na (73); Pro le će je doš lo au to bu som 
(74); Ko šu ta iz ZOO vr ta (75); Sli ka 
usnu log de te ta (76); Za te če me sneg (77); 
Sto pe na sne gu (78); Ušao sam u so bu 
(79); De cu ne će mo bu di ti (80); Ga zim 
gu stu ti ši nu (81); Ne li če ći sli ci (82); Li
nin san (83); De voj ka s lut njom (84); 
Ne za bo ra vak na sto lu (85); Igra (86); 
Mlad bor je do šao pod ok no (87); Set na 
(88). – Na dru goj oba li, da le koj (89126): 

Dva na est pre sli ka ča tvog da le kog li ca 
vi đe nog srp nja 1979. na Ka la mo ti (91
94); Ka lo mo ćan ska zvo na (95); Viš nja 
u ne bu (96); Ta ko pro mi nem neo pa žen 
(97); Re či bih se mo gao se ti ti (98); Go
di na u te bi (99); Ka da bi ume la da slu šaš 
(100); Oproš taj na ili Li na ula zi u se ća
nje (101); De voj či ce u Su bo ti ci slu ša ju 
D. B. (102103); Iz go vo rio sam u vo du 
(104105); De tinj stva sne go vi (106); U 
to plo kap tol sko ve če (107); Je se nja (108); 
Glas se ver ni (109110); Usnu la je (111); 
Na dru goj oba li, da le koj (112); Sa mo 
oči ne otva raj (113); Re či su mo ji pri ja
te lji (114); Pod ne se gla ska zri kom (115
116); Ju tro je uš lo u so bu (117); Uspa
van ka za do brog de ča ka (118); La ku
noć na (119); Vre me se te (120); Pr vi sneg 
(121122); Go di ne (123125); Sve se to 
u tre nu vi de lo na mom li cu (126). – Za
ka sne la pi sma (127157): Let nje pi smo 
(129); U do slu hu sa le tom (130); Sen ka 
u ju tru (131); Za ka sne la pi sma IIII 
(132134): *

*
* I [Ti ne ćeš gle da ti ali ćeš 

ču ti ove re či ko je iz go va ram...] (132); 
II [O pet sa bre ga si la zi zi ma i teš ka ma
gla la zi ra me ni ma...] (133); III [Napu
stićeš grad ma lo po gnut i tih...] (134); 
Ele gi ja (135); Ne go vo ri (136); Hor beč
kih de ča ka u Si na go gi (137); **

* [Nit od
bo lo va, ni ti pre bo li...] (138); Tr panj ska 
ele gi ja (139); **

* [Ti di šeš vi so ko i bla go 
ju tro...] (140); I bi va dan (141); Po sle 
te be (142); Vre me na osa me (143); Vi đaš 
li sta rog? (144); U be lom, u be lom, u noći 
(145). – Ve čer nji raz go vo ri sa go spo di
nom IIX. (147157): I [Go spo di ne...] 
(149); II Vi dim u vo di ko li ko ima sun ca 
na pu tu (150); III [Pre bi raj, Go spo de, 
pilj ke de tinj stva...] (151); IV [Je smo li 
iš ta mo gli uči ni ti...] (152); V [A li ja znam: 
ka da se po seg nu ru ka ma pre ma te bi...] 
(153); VI [Tu su vre me na od ko jih smo 
za zi ra li...] (154); VII [Čim li me sve nisi 
že đao...] (155); VI II [Me ni pre o sta je 
sa mo reč...] (156); IX [Ni ti su ima li sve
tla na dla nu...] (157). – Hrist, lju ve ne 
(159178): Al ba ma do na (161); Hri sto va 
pe sma (162); **

* [Pro la ze lju di u hit nji...] 
(163); Hrist pi je vi no (164); Su sret sa 
Hri stom (165); *

*
* [Za sun je odav no 
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stru nuo na vra ti ma...] (166); Hrist se 
igra sa mo jim si nom (167); *

*
* [Mr tva 

le žiš pod bre gom... ] (168); Mr tvi pri
ja te lji, Hrist iza vi tra ža (169); Go spa od 
Kar me la (170); Po vra tak Hri sta (171); 
Pi smo Hri stu (172); **

* [Preteče mi kr vi 
da te upo znam... ] (173); *

*
* [Tre ba iz

dr ža ti taj po riv...] (174); Ba sme (175); 
Pi smo (176). – So net ni ve nac (177193): 
1. [Vra ti dan is to ku dok že đaš utro bu...] 
(179); 2. [E vo ždra la smr ti na ras pu klom 
dla nu...] (180); 3. [Ni sam ži veo nji han 
sam u gro bu...] (181); 4. [Al ne zna juć 
sr cem nad oči ma ra nu...] (182); 5. [Ca
re vi sve ta, ne muš te spo do be...] (183); 
6. [Zur la mog gr la le le če i gr mi...] (184); 
7. [A ko sam mr tav ras tu ri se, gro be...] 
(185); 8. [Ko usne žed nih na is tru loj 
kr mi...] (186); 9. [Iipsaće sun ce, paš će 
tam ne vo de...] (187); 10. [Ojužite led ni, 
zgru šaj te se, sne žni...] (188); 11. [Nek 
le te ždra lo vi, nek zve zde li sta ju...] (189); 
12. [U zga slom ži tu se ba ra slo bo de...] 
(190); 13. [Ležim, al zbo re iz me ne svi 
ne žni...] (191); 14. [E vo tru li pr sti ko inje 
bli sta ju...] (192); Ma gi stra le (193). – Iz 
hun gar skih ka tre na (195202): 2. [Zvo ne 
se ge din ska zvo na...] (197); 3. [Zašutaće 
te le fo ni...] (198); 8. [Ne ko me pra ti ču
jan, ne vi dan...] (199); 9. [Reči iz da le ka 
do la ze vo le ći...] (200); 10. [U me ni je 
jed na tu žna iva...] (201); 16. [Sne go vi 
su na ra me na pa li....] (202). – Pe sme o 
Ta đu (203233): I [Ti iz ra njaš iz zla s 
taj nom vra ča u ho du...] (205); II [Le po
ta je tek ob lik pri kri va nja zla...] (206); 
III [Svog pri ja te lja sa zeb njom...] (207); 
IV [Ra duj se gla su ko ji pri ja te lju...] 
(208); V [Izlaziš u ju tra kao da iz la ziš...] 
(209); VI [U por no pri zna ješ svo ju osa
mu...] (210212); VII [Proređeni go vor 
su o ča va te...] (213214); VI II [Mo gu 
opi pa ti tvo ju srdž bu...] (215); IX [Te be 
od i skon če ka ju mr tve šu me se ve ra...] 
(216); X [Proneše tvoj ta but...] (217). – 
Ka liš tan ske osa men ke (219233): 1. [Ne 
idi, oče, u zo ra na me se če vo po ji lo...] 
(221); 2. [Brat je iza šao u po lje i po ljem 
će se...] (222); 3. [Tvo je je uho vič no nje
go vom i mom za pe vu...] (223); 4. [Neće 
bi ti sna da ni ma u na šoj so bi...] (224); 

5. [O teo sam mu ko lev ku...] (225); 6. 
[Ti i ja će mo pe va ti...] (226); 7. [Mo ji su 
pri ja te lji umor ni od pu ta...] (227); 8. [Ja 
sam ne gde u po lju...] (228); 9. [Što go
vo rim jed na ko je go vo ru vo de...] (229); 
10. [Ja sam mr tav u vo di...] (230); 11. 
[I di uz sa mo je ze ro...] (231); 12. [Moj je 
go vor ze len...] (232); 13. [Mo ji su pri ja telji 
otiš li u svo je ve li ke gra do ve...] (233). 
– U bi lu de tinj stva (235256): Sve što je 
pam ti lo mo je te lo (237238); Za lud na 
je ru ka (233): Sa mo ki ša (240); Pro tiv 
mu zi ke (241242); Sred ove hla di ne (243); 
Gla som ne na šim (244); Iz ze le nog sna 
(245246); Iz da na stal nog le ta (247); 
Tu žba li ca za A. B. (248249); Tvoj se 
dom po mi če (250); Sa mot na (251); U 
već vi đe ne ru ke (252); Dok ima vre me
na (253254); Po put de te ta nad vo dom 
(255); Do tvog sna (256). – Po vra tak Ka
la mo ti (257274): U po mrak (259); Pod 
ze le nim ka me nom (260); Bez dom na 
(261); Iz be log sna (262); Uspa vaj (263); 
Do pa sa u vo di (264); Sa onu stra nu (265); 
De te sklo no ti ši ni (266); Pre pe vi (267); 
Ve ne liš će oro vo (268); Ko nja ni ci (269); 
Po vra tak Ka la mo ti (270); To ti ho (271); 
Be li lo (272); Ram za sli ku le ta (273); Ti 
si (274). – Mo star ske ki še (275296). – 
Za veš ta nje (297302) – Po sle me ne (303
312): Po sle me ne (305); Vi dim te na vi
so kom bre gu (306); De te u po lju (307); 
Ne ka će ru ka (308); Ne će moj glas (309); 
De ča ci će se vra ća ti ka sno (310); Na pla
vom peš ča ni ku (311); Moć sli ke (312). 
Ne ki dru gi Pe ro Zu bac / Mi ro slav An tić 
(313314). Be leš ka o pi scu (315).

1985

36.   Pe ro Zu bac o / [i lu stra ci je Ra
do van Živankić]. – Zre nja nin : 
Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko 
Zre nja nin”, 1985 (Zre nja nin : Bu
duć nost). – 73 str. : ilu str. ; 21 cm. 
– (Bi bli o te ka Knji žev nost za de cu i 
omla di nu ; knj. 14)
Ti raž 11.000. – Na ko ri ca ma be leš ka 
o au to ru s nje go vom sli kom.
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S a d r ž a j: Ma ri ni ne pe sme (715): O 
lut ki Da nji (7); О ka si pra se tu (8); O 
va zi od školj ki (9); O ki šo bra nu (10); O 
En gle skoj (11); O tri mi ša (12); O po la
sku u ško lu (13); O tom Ja pan cu (14); 
O hle bu (15). – Mi lo še ve pe sme (1936): 
O pa tulj ku (19); O ze cu spa va li ci (20); 
O pin gvi nu (21); O slon če tu (22); O 
Iva ni (23); O zi mi (24); O zim skim ča
ro li ja ma (25); O tru bi (26); O ma slač ku 
(27); O re zan ci ma (28); O Kse ni ji (29); 
O dru ga ru (30); O uči te lji ci (31); O pla
ste li nu (32); O bra tu (33); O ras te nju (34); 
O ra do sti (35); O Voj vo di ni (36). – Dar
ji ne pe sme (3773): O ra stu (39); O igri 
(40); O ša li (41); O go vo ru (42); O knji
ga ma (43); O dnev ni ci ma (44); O ra du 
(45); O ško li (46); O taj ni (47); O šut nji 
(48); O ljut nji (49); O ver no sti (50); O 
ne ve ri (51); O po to ci ma (52); O za vi ča
ju (53); O mo ru (54); O mu zi ci (55); O 
sli kar stvu (56); O va jar stvu (57); O pro
la zno sti (58); O smr ti (59); O sa mo ći 
(60); O ti ši ni (61); O tu gi (62); O pe sma
ma (63); O ro di te lji ma (64); O po ve re
nju (65); O pi smi ma (66); O stra hu (67); 
O snu (68); O le to va nju (69); O na di (70); 
O sre ći (71); O de tinj stvu (72); O lju
ba vi (73).

37.   Ti to je naš drug / por tre ti mar
ša la Ti ta Bo ži dar Ja kac ; [li kov na 
opre ma Vla di mir Nikolić]. – No vi 
Sad : Dnev nik ; Sa ra je vo : Oslo bo
đe nje, 1985 (No vi Sad : Dnev nik) . 
– 61 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Edi ci ja 
Ne ven ; 3)
Ti raž 5.000. – Na ko ri ca ma be leš ka 
o au to ru s nje go vom sli kom.
S a d r ž a j: Taj na (5); Ti to je naš drug 
(6); Pi smo (8); Le po pi sa nje (9); Zaš to 
Ti to vo li de cu (10); Ne ma šta da se kri
je (1213); Kad je Ti to bio ma li (14); Da 
zna mo isti nu (15); Pe sma o ro di te lji ma 
(16); Da je rat bio ne dav no (18); Slo bo
dar ka (19); Za hval ni ca (2021); Tre ba 
da se pam ti (2224); Kad bu dem voj nik 
(25); Svi zna ju ko sam (26); Spo me ni ci 
(27); Sr ce de ti nje (2830); Kad ga do če

ka mo po ljup ci ma (31); Bri ga (32); Pe sma 
pre ti li ca (33); Zaš to vo lim Ti ta (34); On 
smiš lja su tra za nas (36); Da nam ra stu 
zlat na ži ta (3738); Ti to (39); De voj či ca 
sa nja Ti ta (40); 24. maj 1980. (42); De ca 
u Ku ći cve ća (43); Kad bi dr ve će pro
go vo ri lo (44); Igre (45); De voj či ce ko je 
su ra sle u ra tu (46); De ca ko ja su vi de la 
va tru (48); Ka ži mi, ka ži (49); Da se zna
de (5051); Da sa zna mo što ne zna mo 
(52); De ca nam ve ru ju (54); Brat stvoje
din stvo (55); Ta ko je do bro (56); Jul ske 
va tre (57); Ko ja go ra (5860); U za ran ke 
(61).

1986

38.   Pe smar : pje sni lju ve ne. – Za
greb : Zna nje, 1986 (Va ra ždin : „Va
ra ždin”). – 79 str. ; 20 cm. – (Bi blio
te ka Itd ; knj. 123) 
Ti raž 1.500. – Na ko ri ca ma be leš ka 
o au to ru i de lu.
S a d r ž a j: Ka la mo ćan ske ri me (516): 
Za ju tra po đem pre ko bre ga (7); U zar
na svi ta nja (8); I u tom ča su (9); Ne nad no 
sa svim (10); [Dok se pro de vam kroz 
gu stiš ku pi na...] (11); [U da ra va tra na 
Tr ste no...] (12); [Uz mo re sta blo gro
mom pre se če no...] (13); Lik tvoj (14); 
Ke sten (15); [Sva ki ša što je na mo re 
pa la...] (16). – U mo drom vr tu (1734): 
[Li panj je, ra ne vre li ne, ja ra...] (19); Du
bro vač ka (20); Bag da la (21); Mo star ska 
(22); Ju ni (23); I mi mi nu smo (2425); 
Mar tu, u su sret (26); Sta ri fo tos (27); 
Sent An dre ja, april, ki ša (28); Po sma
tram te dok sta riš (29); Za miš ljam te 
da le ko (30); Pe sma za 39. ro đen dan (31); 
Raz me na da ro va (32); Kao do ba (33); 
Ja blan pod ok nom (34). – Sve što je pi
sa no (3546): Kao da ne po sto jim (37); 
Le to će (38); Ne vi dim li te (39); Sve što 
je pi sa no (40); Bo jim se u se bi ne kih 
tmi ca (41); Ima li pe sni ka (42); Da opet 
bu deš (43); Tvoj je zik (44); Bi li uopšte 
le to (45); Da se ne de si (46). – Noć ni 
ku pa či (4762): U snu (49); Gle daš me 
s fo to gra fi je (50); Pre bi ram bro ja ni ce 



43

le ta (51); Da ruj se le tu (52); Ako još ima 
ne mir (53); Čem pres i ru ža (54); Pe snik 
kao žbir (55); Di len To mas u Ši be ni ku 
(56); Pri la zim oto ku (57); Pan u vr tu (58); 
Ti si to (59); To je tvo je ok no (60); Noć
ni ku pa či (61); Pa ve ze, san (62). – Ve čer 
se ru ši (6376): Ve čer se ru ši (65); Da li 
šu ma ume (66); Da ni si mr tva (67); San 
Pa vla Isa ko vi ča (68); Tam na (69); Pa da
li ce (70); Cr ni go ni o ci (71); Znak (72); 
Kroz vi so ku tra vu (73); Ali mi je smo 
(74); Da mi ne (75); Su bo ta (76).

1987

39.   Do ba ki ša. – [1. izd.]. – Ča ko
vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1987 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 214 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 1)
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 10.000.
S a d r ž a j: Vi dim te na vi so kom bre gu 
(13); Mo star ske ki še (1725). – Žeđ Her
ce go va (2774): Pe sme o po re klu (2933): 
1. [Nemoćna je pri ča ka da ne pam ti 
oko i sve...] (29); 2. [Iz ko jeg gr la u koje 
gr lo uti če ti host...] (30); 3. [Noć već ma 
ni je umir. Pro i skri smo u gra fit...] (31); 
4. [Za klo njen od zla ko lev kom iz ko je 
ni ču mla di ce...] (32); 5. [Za va zda se odi
ljam od ovog pu kog ne ha ta...] (33); Kao 
reč (34); Do kle li mi je če ka ti (35); Mi ris 
bej tu ra na (36); Pred ki šu (38); U di vljem 
ja bu kov cu (39); Na ze le nom bri du (40); 
Di sa ti se ća nje (41); Sa dru ge stra ne Huma 
(42); I sa mo mi ris ma žu ra na (43); San 
mi se otva ra (4647); Be le ko šu lje (50); 
Oče va mor nar ska ka pa (51); Nar iz Po
či te lja (52); Kao pod ne (53); Ra sli nje 
sna (54); Se stre su iš le po vo du (55); Ne ko 
je u snu (56); Gde li su? (57); U be lu noć 
(60); Za du gih ve če ri (61); Uspa van ka 
(62); Ba ja li ca (63); No ći lo (64); De ca u 
ne bu (65); Za ve čer je (66); So ba pu na 
mo ra (67); De tinj stva sne go vi (70); Brat 
mi niz po lje pro ja ha (71); Po ro dič na 

ve če ra (72); Tre ba da se de si dan (7374). 
– Pre sek sna (7796): San (79); Pre sek 
sna (I) (80); Pre sek sna (II) (81); Pre sek 
sna (III) (84); Pre sek sna (IV) (85); Pre
sek sna (V) (86); Pre sek sna (VI) (87); 
Pre sek sna (VII) (90); Pre sek sna (VI II) 
(91); Pre sek sna (IX) (92); Pre sek sna 
(X) (93); Pre sek sna (XI) (94); Nek san 
tvoj tra je (95); Ključ sna (96). – Pla va 
oba la (99132): Uza lud na (101); Iš če ki
va nje gla sa (102); Do neo sam sneg (103); 
Dr vo iz sna (104); La ku noć na (105); 
Oslo njen na ko ru bo ra (106); Her ba ri
jum sna (107); U no ći čo vek da lek (108); 
Ne ko bli zak me ni (109); De ča ci pred 
Do na tom (110); Dok pri čaš pu to va nja 
(111); Ne ko dru go mo re (114); Na pla vom 
peš ča ni ku (115); Do vi đe nja klo ko tri sti 
(116117); Sam u vr tu (118); Ti tra sa mo 
u no ći (119); Ka la mo ćan ska zvo na (120); 
Pla va oba la (121); Ali već ohlad ne le krvi 
(124); Ne ka će ru ka li sta ti (125); Ne će 
sti za ti poš tom gra do vi (126); Mi ri še na 
ti ši nu (127); Ka da bi ume la da slu šaš 
(128); Ni ko u za ran ke ne ho di (129); Li
nin san (130); Set na (131); Sve se to u 
tre nu vi de lo na mom li cu (132). – Ram 
za sli ku le ta (135163): De te sklo no tiši
ni (137); Pre pe vi (138); Ko nja ni ci (139); 
Po vra tak Ka la mo ti (140); Ram za sli ku 
le ta (141); Ti si (144); Sve što je pam ti lo 
mo je te lo (145); Za lud na je ru ka (146); 
Pro tiv mu zi ke (147148); Sred ove hla
di ne (149); Iz ze le nog sna (150151); Tu
žba li ca za A. B. (152153); Tvoj se dom 
po mi če (154); Iz da na stal nog le ta (155); 
Sa mot na (156); U već vi đe ne ru ke (157); 
Do tvog sna (158); Ima mo re pri ču (159
163): 1. [Pli vaj i nek te ne uspa va val...] 
(159); 2. [Ko tva sr ca plu ta...] (160); 3. 
[Pli vaj uza lud no, za inat...] (163). – Dok 
sam te imao (165173): Blag da je čas 
(167); San je tvoj dom (168); Dok sam 
te imao (169); Re či tvog de ča ka (172); 
Tvoj lik na ru bu pre de la (173). – Mo li
tve (175184): 1. [Seče mi san re zak očev 
nož...] (177); 2. [Ni nas ni no ža ne ma...] 
(180); 3. [Pod uz gla vlje su mi sta vlja le...] 
(181); 4. [Očev se brod u no ći ja vlja...] 
(182); 5. [Spi ram te sa ko že...] (183184). 
– Ru ska var ka (187211): 1. [Dru go ga 
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av gu sta, na Ilin den...] (189); 2. [Tre ba 
upam ti ti da je pa da la ki ša...] (190); 3. [Iz 
kla vi ra je iz le pr ša lo...] (191); 4. [Možda 
bi nje ni pr sti...] (192); 5. [Ne bi ra lju bav 
ni grad, ni dan...] (193); 6. [San je iza šao 
iz so be...] (194); 7. [Jed na cr na pti ca...] 
(195); 8. [Potrošili smo re či...] (196); 9. 
[Za pa li li smo va tru...] (197); 10. [Slušam 
Mo car ta...] (198); 11. [I glas tvoj...] (199); 
12. [Između nas na vek će...] (200); 13. 
[Kad pla češ kao da pe vaš...] (201); 14. 
[Od sve ga što se zbi lo...] (202); 15. [U 
ovu so bu do ći će...] (203); 16. [No sim iz 
Mo skve...] (204); 17. [Za pi su jem re ći...] 
(205); 18. [De te vi dim u da lji ni...] (206); 
19. [Pokušaj da me vi diš...] (207); 20. 
Za J. K. (208); 21. [Ka da bih te re či ma...] 
(209); 22. [I zmi slio sam te...] (211).

40.   Du ša deč ja. – [1. izd.]. – Ča ko
vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1987 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 161 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 2)
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 10.000.
S a d r ž a j: Pti ce u gru di ma (1335): 
Uspa van ka za D. (15); Pi ta li ca za D. (18); 
Šta go vo re tvo je lut ke (19); Ra du je se 
mo re (20); Po mi ri jiv ka (21); Ti ćeš ra sti 
(24); Jed no Dar ji no pi smo (25); Po ver
lji vo pi smo D. (26); Mo re u snu (27); 
De voj či ce se ra no za lju blju ju (32); De
voj či ce sa nja ju (33); Pti ce u gru di ma 
(34); De voj či ca sa nja Ti ta (35). – Ču jem 
ka ko ra stem (3751): O po la sku u ško
lu (39); O pa tulj ku (40); O ze cu spa va
li ci (41); O hle bu (42); O ma slač ku (43); 
O mom ta ti (46); Ma ma či ta ta ti na pi
sma (47); Ne po sla no pi smo (48); Ta ko 
mi se po ne kad pla če (49); I ja ču jem 
ka ko ra stem (50); O ta ti nom za vi ča ju 
(51). – De voj či ca sa nja pti cu (5583): 
Dar ji za po mi re nje (57); Ka sni sneg 
(58); Mar tov ska (59); Dar ja mi se raz bo
le la (6061); Lju bi či ce is pod sne ga (62); 
De voj či ca sa nja pti cu (63); Pro leć no 

pi smo (66); Pro le će (67); Le to (68); Du
bro vač ka do pi sni ca (69); Pi smo iz Du
brov ni ka (70); Po ru ka iz 1981. god. (71); 
Še ste la ste (74); Ro đen dan ska (75); Prvi 
raz red (78); Le to u sve sci (79); Ti ha (80); 
Dar ja spa va (81); Ka ko se le ti sa nja (82); 
De voj či ca i mo re (83). – Bu di pri ja telj 
ve tru (8596): Da se vra tiš (87); Pam ti 
pti cu (88); Pi smo M. (89); Tvoj otac ti daje 
reč (92); Bu di pri ja telj ve tru (93); Jed no 
bu du će Vla di mi ro vo pi smo (94); Do ći 
će otac (95); Re ći ću ti ako umem (96). 
– Če stit ke (99109): Dar ji, ume sto če
stit ke za No vu 1980. (101); Dar ji, ume
sto če stit ke za No vu 1981. (102); Dar ji, 
ume sto če stit ke za No vu 1982. (103); 
Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 1983. 
(104); Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 
1984. (105): Dar ji, ume sto če stit ke za 
No vu 1985. (106); Dar ji, ume sto če stit ke 
za No vu 1986. (107); Dar ji, ume sto če
stit ke za No vu 1987. (108). – Poj mov nik 
(111157): O ra stu (113); O igri (116); O 
ša li (117); O go vo ru (118); O knji ga ma 
(119); O dnev ni ci ma (122); O ra du (123); 
O ško li (124); O taj ni (125); O šut nji 
(128); O ljut nji (129); O ver no sti (130); 
O ne ve ri (131); O po to ci ma (132); O 
za vi ča ju (133); O mo ru (134); O mu zi
ci (135); O sli kar stvu (136); O va jar stvu 
(137); O pro la zno sti (140); O smr ti (141); 
O sa mo ći (142); O ti ši ni (143); O tu gi 
(144); O ro di te lji ma (145); O pe sma ma 
(146); O po ve re nju (147); O pi smi ma 
(148); O stra hu (149); O snu (152); O leto
va nju (153); O na di (154); O sre ći (155); 
O de tinj stvu (156); O lju ba vi (157).

41.   Knji ga šut nje. – [1. izd.]. – Ča
ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1987 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 129 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi blio
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 3)
Ti raž 3.000.
S a d r ž a j: Lek šut nji (1322): Sve što 
je bi la va tra (15); Ovoj ni ca (16); Na lik 
te bi (17); Sa njam tvoj san (20); Sva ko
dnev na pe sma (21); Lek šut nji (22). – 
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Od bra na pu to va nja (2542): Svoj ži vot 
ne pam tim (27); Oni ko ji će bi ti (28); 
Uči ti od ne sa ni ce (29); Iz van svih sli ka 
(30); Koš će la (31); Od bra na pu to va nja 
(32); U tu đem snu (33); Da si tu (36); A 
ta ko si da le ko (37); Osve tli ti se ća nje 
(38); Ma li pi sar (39); Onaj ko ji će bi ti 
(40); Pe sme ko je su ti (41); Jed no stav na 
pe sma (42). – Ru ke sve tla (4553): Oda
tle te po zna jem (47); Ta le ta (48); O 
mi nu lim le ti ma (49); Ru ke sve tla (52); 
Ne će bi ti vra ta (53). – San o snu (5575): 
Mo li tva (57); Do di ru jem te je zi kom 
(58); San tvoj o me ni (59); Opo me na (60); 
Mor nar ska (61); Tač ka u pro sto ru (62); 
Dom u oso ju (63); Vlas mi sli (64); Sa 
one stra ne re ke (65); S mo rem, u po taji 
(66); Ne ša lji ki šu (67); Ka da go vo rim 
o te bi (70); Sve tvo je bo le sti (71); Konj 
na oba li (72); Pod ne, že ga (73); Ob noć 
(75). – Od bra na smr ti (7793): 1. [Smrt 
ima tvoj glas i ne pla ši me...] (79); 2. [Vo
lim smrt u te bi ko joj ne...] (80); 3. [O ve 
re či ka zu je onaj što je...] (81); 4. [Pose
če ne šu me pru ža ju ot por pri ho du...] 
(82); 5. [Pe sma te u snu osma tra sve vid
nim okom...] (83); 6. [Ma la je smrt da 
bi do ra sla lju ba vi...] (84); 7. [Ma la smrt 
spa va...] (85); 8. [Dug je vek pre iz kuš nje 
još...] (86); 9. [U za lud ne su re či ko je 
po ku ša va ju...] (87); 10. [Odlučiš li se na 
iz bi va nje iz van...] (90); 11. [Smrt je pre
la zak u stal no sta nje sna...] (91); 12. [S 
ve če ri na mo re iz la ziš, ogr nu ta šut
njom...] (92); 13. [Mo re zna taj nu o na ma, 
gde smo se vo le li...] (93). – Ma ska (95
111): 1. [Ma ska ko jom se za kla nja mo...] 
(97); 2. [Možda smo na tre nut ke...] (98); 
3. [Sa ma sve tlost je krin ka...] (99); 4. 
[O da bir ma ske umeš nost je...] (100); 5. 
[Svet u ko jem ži vi mo ni je svet...] (101); 
6. [Te a tar je igra u ko joj...] (104); 7. [Ma
ska je od bra na od sve tla...] (105); 8. [Ma
ska ima na še li ce iz nu tra...] (106); 9. 
[Je di no ona ko joj se pe sma obra ća...] 
(107); 10. [I za ma ske nas za miš lja ju...] 
(108); 11. [Ka da bi ovu pe smu iz go vo
ri la...] (109); 12. [Buđenjem na vla či mo 
ma sku...] (110); 13. [Je di no lju bav moja 
u san ula zi...] (111). – Nar cis (113119): 
1. [Mo gao bi se zid mo je tam ni ce...] 

(115); 2. [A ima li su vr li na oni ko ji su...] 
(116); 3. [Po na vljao sam re či za to bom 
ne zbog ne u me ća...] (117); 4. [Ne iz la zi 
na vo du gde se mo žeš ogled nu ti...] 
(118); 5. [Žed se že đu uto lju je, strah stra
hom...] (119). – Pi smo Pe ne lo pi (121
129): 1. [Izlaziš na oba lu, ob noć...] (123); 
2. [Moj san je gust i si pak...] (124); 3. [Ni 
bro da, ni gla sni ka...] (125); 4. [Dru ga su 
mo ra dru ga či ja...] (126); 5. [Ne ke sam 
bo le sti upo znao...] (127); 6. [Kad moj 
brod pri sta ne...] (129). [Beleška o pi scu] 
([131]).

1988

42.   Do ba ki ša. – [1. izd.]. – Ča ko
vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1988 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 214 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 1)
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 10.000.
S a d r ž a j: Vi dim te na vi so kom bre gu 
(13); Mo star ske ki še (1725). – Žeđ Her
ce go va (2774): Pe sme o po re klu (2933): 
1. [Nemoćna je pri ča ka da ne pam ti oko 
i sve...] (29); 2. [Iz ko jeg gr la u ko je grlo 
uti če ti host...] (30); 3. [Noć već ma ni je 
umir. Pro i skri smo u gra fit...] (31); 4. 
[Za klo njen od zla ko lev kom iz ko je niču 
mla di ce...] (32); 5. [Za va zda se odi ljam 
od ovog pu kog ne ha ta...] (33); Kao reč 
(34); Do kle li mi je če ka ti (35); Mi ris 
bej tu ra na (36); Pred ki šu (38); U di vljem 
ja bu kov cu (39); Na ze le nom bri du (40); 
Di sa ti se ća nje (41); Sa dru ge stra ne 
Huma (42); I sa mo mi ris ma žu ra na 
(43); San mi se otva ra (4647); Be le ko
šu lje (50); Oče va mor nar ska ka pa (51); 
Nar iz Po či te lja (52); Kao pod ne (53); 
Ra sli nje sna (54); Se stre su iš le po vo du 
(55); Ne ko je u snu (56); Gde li su? (57); 
U be lu noć (60); Za du gih ve če ri (61); 
Uspa van ka (62); Ba ja li ca (63); No ći lo 
(64); De ca u ne bu (65); Za ve čer je (66); 
So ba pu na mo ra (67); De tinj stva sne
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go vi (70); Brat mi niz po lje pro ja ha (71); 
Po ro dič na ve če ra (72); Tre ba da se desi 
dan (7374). – Pre sek sna (7796): San 
(79); Pre sek sna (I) (80); Pre sek sna (II) 
(81); Pre sek sna (III) (84); Pre sek sna 
(IV) (85); Pre sek sna (V) (86); Pre sek sna 
(VI) (87); Pre sek sna (VII) (90); Pre sek 
sna (VI II) (91); Pre sek sna (IX) (92); 
Pre sek sna (X) (93); Pre sek sna (XI) (94); 
Nek san tvoj tra je (95); Ključ sna (96). 
– Pla va oba la (99132): Uza lud na (101); 
Iš če ki va nje gla sa (102); Do neo sam sneg 
(103); Dr vo iz sna (104); La ku noć na 
(105); Oslo njen na ko ru bo ra (106); Her
ba ri jum sna (107); U no ći čo vek da lek 
(108); Ne ko bli zak me ni (109); De ča ci 
pred Do na tom (110); Dok pri čaš pu to
va nja (111); Ne ko dru go mo re (114); Na 
pla vom peš ča ni ku (115); Do vi đe nja 
klo ko tri sti (116117); Sam u vr tu (118); 
Ti tra sa mo u no ći (119); Ka la mo ćan ska 
zvo na (120); Pla va oba la (121); Ali već 
ohlad ne le kr vi (124); Ne ka će ru ka li sta
ti (125); Ne će sti za ti poš tom gra do vi 
(126); Mi ri še na ti ši nu (127); Ka da bi 
ume la da slu šaš (128); Ni ko u za ran ke 
ne ho di (129); Li nin san (130); Set na 
(131); Sve se to u tre nu vi de lo na mom 
li cu (132). – Ram za sli ku le ta (135163): 
De te sklo no ti ši ni (137); Pre pe vi (138); 
Ko nja ni ci (139); Po vra tak Ka la mo ti 
(140); Ram za sli ku le ta (141); Ti si (144); 
Sve što je pam ti lo mo je te lo (145); Za
lud na je ru ka (146); Pro tiv mu zi ke (147
148); Sred ove hla di ne (149); Iz ze le nog 
sna (150151); Tu žba li ca za A. B. (152
153); Tvoj se dom po mi če (154); Iz da
na stal nog le ta (155); Sa mot na (156); U 
već vi đe ne ru ke (157); Do tvog sna (158); 
Ima mo re pri ču (159163): 1. [Pli vaj i 
nek te ne uspa va val...] (159); 2. [Ko tva 
sr ca plu ta...] (160); 3. [Pli vaj uza lud no, za 
inat...] (163). – Dok sam te imao (165
173): Blag da je čas (167); San je tvoj 
dom (168); Dok sam te imao (169); Reči 
tvog de ča ka (172); Tvoj lik na ru bu pre
de la (173). – Mo li tve (175184): 1. [Seče 
mi san re zak očev nož...] (177); 2. [Ni 
nas ni no ža ne ma...]; (180); 3. [Pod uz
gla vlje su mi sta vlja le...] (181); 4. [Očev 
se brod u no ći ja vlja...] (182); 5. [Spi ram 

te sa ko že...] (183184). – Ru ska var ka 
(187211): 1. [Dru go ga av gu sta, na Ilin
den...] (189); 2. [Tre ba upam ti ti da je 
pa da la ki ša...] (190); 3. [Iz kla vi ra je 
iz le pr ša lo...] (191); 4. [Možda bi nje ni 
pr sti...] (192); 5. [Ne bi ra lju bav ni grad, 
ni dan...] (193); 6. [San je iza šao iz so be...] 
(194); 7. [Jed na cr na pti ca...] (195); 8. 
[Potrošili smo re či...] (196); 9. [Za pa lili 
smo va tru...] (197); 10. [Slušam Mo car
ta...] (198); 11. [I glas tvoj...] (199); 12. 
[Između nas na vek će...] (200); 13. [Kad 
pla češ kao da pe vaš...] (201); 14. [Od 
sve ga što se zbi lo...] (202); 15. [U ovu 
so bu do ći će...] (203); 16. [No sim iz Mo
skve...] (204); 17. [Za pi su jem re či...] 
(205); 18. [De te vi dim u da lji ni...] (206); 
19. [Pokušaj da me vi diš...] (207); 20. 
Za J. K. (208); 21. [Kada bih te re či ma...] 
(209); 22. [I zmi slio sam te...] (211).

43.   Du ša deč ja. – [1. izd.]. – Ča
ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1988 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 161 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 2) 
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 10.000.
S a d r ž a j: Pti ce u gru di ma (1335): 
Uspa van ka za D. (15); Pi ta li ca za D. 
(18); Šta go vo re tvo je lut ke (19); Ra du
je se mo re (20); Po mi ri jiv ka (21); Ti ćeš 
ra sti (24); Jed no Dar ji no pi smo (25); 
Po ver lji vo pi smo D. (26); Mo re u snu 
(27); De voj či ce se ra no za lju blju ju (32); 
De voj či ce sa nja ju (33); Pti ce u gru di ma 
(34); De voj či ca sa nja Ti ta (35). – Ču jem 
ka ko ra stem (3751): O po la sku u školu 
(39); O pa tulj ku (40); O ze cu spa va li ci 
(41); O hle bu (42); O ma slač ku (43); O 
mom ta ti (46); Ma ma či ta ta ti na pi sma 
(47); Ne po sla no pi smo (48); Ta ko mi 
se po ne kad pla če (49); I ja ču jem ka ko 
ra stem (50); O ta ti nom za vi ča ju (51). 
– De voj či ca sa nja pti cu (5583): Dar ji 
za po mi re nje (57); Ka sni sneg (58); Mar
tov ska (59); Dar ja mi se raz bo le la (60
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61); Lju bi či ce is pod sne ga (62); De voj
či ca sa nja pti cu (63); Pro leć no pi smo 
(66); Pro le će (67); Le to (68); Du bro vač ka 
do pi sni ca (69); Pi smo iz Du brov ni ka 
(70); Po ru ka iz 1981. god. (71); Še ste la
ste (74); Ro đen dan ska (75); Pr vi raz red 
(78); Le to u sve sci (79); Ti ha (80); Dar ja 
spa va (81); Ka ko se le ti sa nja (82); De voj
či ca i mo re (83). – Bu di pri ja telj ve tru 
(8596): Da se vra tiš (87); Pam ti pti cu 
(88); Pi smo M. (89); Tvoj otac ti da je 
reč (92); Bu di pri ja telj ve tru (93); Jed no 
bu du će Vla di mi ro vo pi smo (94); Do ći 
će otac (95); Re ći ću ti ako umem (96). 
– Če stit ke (99109): Dar ji, ume sto če
stit ke za No vu 1980. (101); Dar ji, ume
sto če stit ke za No vu 1981. (102); Dar ji, 
ume sto če stit ke za No vu 1982. (103); 
Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 1983. 
(104); Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 
1984. (105): Dar ji, ume sto če stit ke za 
No vu 1985. (106); Dar ji, ume sto če stit
ke za No vu 1986. (107); Dar ji, ume sto 
če stit ke za No vu 1987. (108); Dar ji, ume
sto če stit ke za No vu 1988. go di nu (109). 
– Poj mov nik (111157): O ra stu (113); 
O igri (116); O ša li (117); O go vo ru (118); 
O knji ga ma (119); O dnev ni ci ma (122); 
O ra du (123); O ško li (124); O taj ni (125); 
O šut nji (128); O ljut nji (129); O ver no
sti (130); O ne ve ri (131); O po to ci ma 
(132); O za vi ča ju (133); O mo ru (134); O 
mu zi ci (135); O sli kar stvu (136); O va
jar stvu (137); O pro la zno sti (140). U 
smr ti (141); O sa mo ći (142); O ti ši ni 
(143); O tu gi (144); O ro di te lji ma (145); 
O pe sma ma (146); O po ve re nju (147); 
O pi smi ma (148); O stra hu (149); O snu 
(152); O le to va nju (153); O na di (154); 
O sre ći (155); O de tinj stvu (156); O lju
ba vi (157).

44.   Knji ga šut nje. – [1. izd.]. – Ča
ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1988 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 129 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 3)
Po da tak o au to ru pre u zet iz ko lo
fo na. – „Ju bi lar no iz da nje po vo dom 

dva de set pet go di na knji žev nog ra
da” → pre lim. str. – Ti raž 3.000. 
S a d r ž a j: Lek šut nji (1322): Sve što 
je bi la va tra (15); Ovoj ni ca (16); Na lik 
te bi (17); Sa njam tvoj san (20); Sva ko
dnev na pe sma (21); Lek šut nji (22). – 
Od bra na pu to va nja (2542): Svoj ži vot 
ne pam tim (27); Oni ko ji će bi ti (28); 
Uči ti od ne sa ni ce (29); Iz van svih sli ka 
(30); Koš će la (31); Od bra na pu to va nja 
(32); U tu đem snu (33); Da si tu (36); A 
ta ko si da le ko (37); Osve tli ti se ća nje 
(38); Ma li pi sar (39); Onaj ko ji će bi ti 
(40); Pe sme ko je su ti (41); Jed no stav na 
pe sma (42). – Ru ke sve tla (4553): Oda
tle te po zna jem (47); Ta le ta (48); O mi
nu lim le ti ma (49); Ru ke sve tla (52); 
Ne će bi ti vra ta (53). – San o snu (5575): 
Mo li tva (57); Do di ru jem te je zi kom (58); 
San tvoj o me ni (59); Opo me na (60); 
Mor nar ska (61); Tač ka u pro sto ru (62); 
Dom u oso ju (63); Vlas mi sli (64); Sa 
one stra ne re ke (65); S mo rem, u po taji 
(66); Ne ša lji ki šu (67); Ka da go vo rim 
o te bi (70); Sve tvo je bo le sti (71); Konj 
na oba li (72); Pod ne, že ga (73); Ob noć 
(75). – Od bra na smr ti (7793): 1. [Smrt 
ima tvoj glas i ne pla ši me...] (79); 2. 
[Vo lim smrt u te bi ko joj ne...] (80); 3. 
[O ve re či ka zu je onaj što je...] (81); 4. 
[Posečene šu me pru ža ju ot por pri 
ho du...] (82); 5. [Pe sma te u snu osma
tra sve vid nim okom...] (83); 6. [Ma la je 
smrt da bi do ra sla lju ba vi...] (84); 7. 
[Ma la smrt spa va...] (85); 8. [Dug je vek 
pre iz kuš nje još...] (86); 9. [U za lud ne su 
re či ko je po ku ša va ju...] (87); 10. [Od
lu čiš li se na iz bi va nje iz van...] (90); 11. 
[Smrt je pre la zak u stal no sta nje sna...] 
(91); 12. [S ve če ri na mo re iz la ziš, ogr
nu ta šut njom...] (92); 13. [Mo re zna 
taj nu o na ma, gde smo se vo le li...] (93). 
– Ma ska (95111): 1. [Ma ska ko jom se 
za kla nja mo...] (97); 2. [Možda smo na 
tre nut ke...] (98); 3. [Sa ma sve tlost je 
krin ka...] (99); 4. [O da bir ma ske umeš
nost je...] (100); 5. [Svet u ko jem ži vi mo 
ni je svet...] (101); 6. [Te a tar je igra u 
ko joj...] (104); 7. [Ma ska je od bra na od 
sve tla...] (105); 8. [Ma ska ima na še li ce 
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iz nu tra...] (106); 9. [Je di no ona ko joj se 
pe sma obra ća...] (107); 10. [I za ma ske nas 
za miš lja ju...] (108); 11. [Ka da bi ovu pe
smu iz go vo ri la...] (109); 12. [Buđenjem 
na vla či mo ma sku...] (110); 13. [Je di no 
lju bav mo ja u san ula zi...] (111). – Nar cis 
(113119): 1. [Mo gao bi se zid mo je tam
ni ce...] (115); 2. [A ima li su vr li na oni 
ko ji su...] (116); 3. [Po na vljao sam re či 
za to bom ne zbog ne u me ća...] (117); 4. 
[Ne iz la zi na vo du gde se mo žeš ogled
nu ti...] (118); 5. [Žed se že đu uto lju je, 
strah stra hom...] (119). – Pi smo Pe ne lo pi 
(121129): 1. [Izlaziš na oba lu, ob noć...] 
(123); 2. [Moj san je gust i si pak...] (124); 
3. [Ni. bro da, ni gla sni ka...] (125); 4. 
[Dru ga su mo ra dru ga či ja...] (126); 5. 
[Ne ke sam bo le sti upo znao...] (127); 6. 
[Kad moj brod pri sta ne...] (129). [Be le
ška o pi scu] ([131]).

45.   Po de ša va nje ču la : pe sme. – 
No vi Sad : Fo rum, 1988 (Bez dan : 
„Voj vo di na”). 105 str. ; 24 cm. – 
(Edi ci ja Do ma ći pi sci) 
Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Raz la ga nje sna (517): Egi
pat ski pi sar (7); Ope va nje (8); O na ma 
pre nas (9); Raz la ga nje sna (10); Si la zak 
sa zve zde (11); O pu to va nju (12); Lep tir 
sna (13); Da si tu (14); U li ku ve tra (15); 
Ma li pi sar (16); Za du gih le ta mla da nja 
(17). – Ne za pi san san (1945): Ovoj ni
ca (21); Mo ja pe sma (22); Sa njam tvoj 
san (23); Lek šut nji (24); Re či kao da
ro vi (25); Ta le ta (26); U zo ru (27); Ne
za pi san san (28); San o me ni (29); Rat
nič ka (30); Mo re (31); Let nja (32); Dom 
naš (33); Igla mi sli (34); Us put na (35); 
S ve če ri (36); Lju ve na (37); Sve bo le sti 
(38); Ze le ni konj (39); Zve zda ni sač (40); 
Da bu dem mo re (41); Koš će la (42); Ljudi 
ula ze u dan (43); Ru ke An ti će ve, zlat ne 
(44); Mo li tva (45). – Ši ben ski na pje vi 
(4774): Tre ba da se de si dan (4849); 
Oči (50); Ona noć na zve zda (51); Uza
lud na pe sma (5253); Za gle dan u mo re 
(54); Re či isto vet ne (55); Strah u zo ri (56); 
Le to u deč jim ko li ci ma (57); A mo re je 
pod ok nom (58); Kao po sle lju ba vi (59); 

Sta ne sku o va vi na (60); Ne ko pla če u 
no ći (61); Ako za bo ra vim da di šem (62); 
Pi to ma va tra (63); Bilj ka (64); Ča sov nik 
le ta (65); Pče li njak u gr lu (66); Ju tar nja 
(67); Usa ma (68); Do ru čak (69); Plav 
pan, s ve če ri (70); Re ci (71); U Par ti zan
skoj uli ci (72); Ne bi ra se lju bav (73); 
Po sle šut nji (74). – So na ta ili ru ska var ka 
(7597): 1. [Dru go ga av gu sta. na Ilin
den...] (76); 2. [Tre ba upam ti ti da je pa
da la ki ša...] (77); 3. [Iz kla vi ra je iz le
pr ša lo...] (78); 4. [Možda bi nje ni pr sti...] 
(79); 5. [Ne bi ra lju bav ni grad, ni dan...] 
(80); 6. [San je iza šao iz so be...] (81); 7. 
[Jed na cr na pti ca...] (82); 8. [Potrošili 
smo re či...] (83); 9. [Za pa li li smo va tru...] 
(84); 10. [Slušam Mo car ta...] (85); 11. [I 
glas tvoj...] (86); 12. [Između nas na vek 
će...] (87); 13. [Kad pla češ kao da pe vaš...] 
(88); 14. [Od sve ga što se zbi lo... | (89); 
15. [U ovu so bu do ći će...] (90); 16. [No
sim iz Mo skve...] (91); 17. [Za pi su jem 
re či...] (92); 18. [De te vi dim u da lji ni...] 
(93); 19. [Pokušaj da me vi diš...] (94); 20. 
Za J. K. (95); 21. [Ka da bih te re či ma...] 
(96); 22. [I zmi slio sam te...] (97). – Ele
gi je iz Li pi ka (99105): 1. [Seče mi san 
re zak očev nož...] (100); 2. [Ni nas ni 
no ža ne ma...] (101); 3. [Pod uz gla vlje su 
mi sta vlja le...] (102); 4. [Očev se brod 
u no ći ja vlja...] (103); 5. [Spi ram te sa 
ko že...] (104105).

1989

46.   Du ša deč ja. – [2. izd.]. – Ča
ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1989 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 161 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 2)
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 2.000.
S a d r ž a j: Pti ce u gru di ma (1335): 
Uspa van ka za D. (15); Pi ta li ca za D. 
(18); Šta go vo re tvo je lut ke (19); Ra du
je se mo re (20); Po mi ri jiv ka (21); Ti ćeš 
ra sti (24); Jed no Dar ji no pi smo (25); 
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Po ver lji vo pi smo D. (26); Mo re u snu 
(27); De voj či ce se ra no za lju blju ju (32); 
De voj či ce sa nja ju (33); Pti ce u gru di ma 
(34); De voj či ca sa nja Ti ta (35). – Ču jem 
ka ko ra stem (3751): O po la sku u školu 
(39); O pa tulj ku (40); O ze cu spa va li ci 
(41); O hle bu (42); O ma slač ku (43); O 
mom ta ti (46); Ma ma či ta ta ti na pi sma 
(47); Ne po sla no pi smo (48); Ta ko mi se 
po ne kad pla če (49); I ja ču jem ka ko ra
stem (50); O ta ti nom za vi ča ju (51). – 
De voj či ca sa nja pti cu (5583): Dar ji za 
po mi re nje (57); Ka sni sneg (58); Mar
tov ska (59); Dar ja mi se raz bo le la (60
61); Lju bi či ce is pod sne ga (62); De voj
či ca sa nja pti cu (63); Pro leć no pi smo 
(66); Pro le će (67); Le to (68); Du bro vač ka 
do pi sni ca (69); Pi smo iz Du brov ni ka 
(70); Po ru ka iz 1981. god. (71); Še ste la
ste (74); Ro đen dan ska (75); Pr vi raz red 
(78); Le to u sve sci (79); Ti ha (80); Dar ja 
spa va (81); Ka ko se le ti sa nja (82); De
voj či ca i mo re (83). – Bu di pri ja telj ve tru 
(8596): Da se vra tiš (87); Pam ti pti cu 
(88); Pi smo M. (89); Tvoj otac ti da je 
reč (92); Bu di pri ja telj ve tru (93); Jed no 
bu du će Vla di mi ro vo pi smo (94); Do ći 
će otac (95); Re ći ću ti ako umem (96). 
– Če stit ke (99109): Dar ji, ume sto če
stit ke za No vu 1980. (101); Dar ji, ume
sto če stit ke za No vu 1981. (102); Dar ji, 
ume sto če stit ke za No vu 1982. (103); 
Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 1983. 
(104); Dar ji, ume sto če stit ke za No vu 
1984. (105): Dar ji, ume sto če stit ke za 
No vu 1985. (106); Dar ji, ume sto če stit
ke za No vu 1986. (107); Dar ji, ume sto 
če stit ke za No vu 1987. (108); Dar ji, ume
sto če stit ke za No vu 1988. go di nu (109). 
– Poj mov nik (111157): O ra stu (113); 
O igri (116): O ša li (117); O go vo ru 
(118); O knji ga ma (119); O dnev ni ci ma 
(122); O ra du (123); O ško li (124); O taj
ni (125); O šut nji (128); O ljut nji (129); 
O ver no sti (130); O ne ve ri (131); O po
to ci ma (132); O za vi ča ju (133); O mo ru 
(134); O mu zi ci (135); O sli kar stvu (136); 
O va jar stvu (137); O pro la zno sti (140); 
U smr ti (141); O sa mo ći (142); O ti ši ni 
(143); O tu gi (144); O ro di te lji ma (145); 
O pe sma ma (146); O po ve re nju (147); 

O pi smi ma (148); O stra hu (149); O snu 
(152); O le to va nju (153); O na di (154); 
O sre ći (155); O de tinj stvu (156); O lju
ba vi (157).

47.   Ki še / [vi nje te Ra di slav Tr ku
lja]. – [1. izd.]. – Beo grad : Be le tra, 
1989 (Beo grad : Glas). – 69 str. : ilu
str. ; 19 cm
Ti raž 3.000.
S a d r ž a j: Mo star ske ki še (724). – 
Ki še iz ve čer (2569): Na u čih se vo
le ti te (27); Zver ta u te bi (28); Ra dost 
po zna (29); Ne ma ti te (30); Šut nja u 
šut nji (31); Gde mi ti bi (32); Mut ne go
di ne (33); Pe sma po se bi (34); Lju be ći 
se u stra hu (35); Da le ko, pro mo ra (36); 
Dok kop nim u šut nji (37); Bi va da te 
usnim (38); Lju bi ti na ma le no (39); Tuđi 
glas (40); Osa miš te (41); Na stu di, pro
let njoj (42); Oko pro ro ko vo (43); Tri 
sve će (44); Otac ja še niz po lje (45); Na 
Kal va ri ji (46); Dr vo u po lju (47); Tu žni 
pe vač (48); Bri sač sno va (49); Pro le će u 
Me đu gor ju (50); Ni od lju di, ni od boga 
(51); Go spe ne ma (52); Crn ve tar u po lju 
(53); Sneg, ju li, Cro a ta (54); Sač (55); 
Sun co kre ti (56); Le go Bo sna (57); Ho ću 
to, ka žeš (58); Pi smo (59); Iza po noć ni 
smeh (60); Kri la ta de ca (61); Ne ma tog 
mo ra (62); Usko ro ću (63); Me se če va 
so na ta (64); Mo re, Su va pla ni na (65); 
Sta ra ra dost (66); Za ina vre me na (67); 
San Ge or ga Tra kla (6869).

48.   Knji ga šut nje. – [2. izd.]. – Ča
ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1989 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 129 str. ; ilu str. ; 23 cm. – (Bi blio
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 3)
Po da tak o au to ru pre u zet iz ko lo
fo na. – „Ju bi lar no iz da nje po vo dom 
dva de set pet go di na knji žev nog 
rada” → pre lim. str. – Ti raž 2.000.
S a d r ž a j: Lek šut nji (1322): Sve što 
je bi la va tra (15); Ovoj ni ca (16); Na lik 
te bi (17); Sa njam tvoj san (20); Sva ko
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dnev na pe sma (21); Lek šut nji (22). – 
Od bra na pu to va nja (2542): Svoj ži vot 
ne pam tim (27); Oni ko ji će bi ti (28); 
Uči ti od ne sa ni ce (29); Iz van svih sli ka 
(30); Koš će la (31); Od bra na pu to va nja 
(32); U tu đem snu (33); Da si tu (36); A 
ta ko si da le ko (37); Osve tli ti se ća nje 
(38); Ma li pi sar (39); Onaj ko ji će bi ti 
(40); Pe sme ko je su ti (41); Jed no stav na 
pe sma (42). – Ru ke sve tla (4553): Oda
tle te po zna jem (47); Ta le ta (48); O 
mi nu lim le ti ma (49); Ru ke sve tla (52); 
Ne će bi ti vra ta (53). – San o snu (5575): 
Mo li tva (57); Do di ru jem te je zi kom 
(58); San tvoj o me ni (59); Opo me na 
(60); Mor nar ska (61); Tač ka u pro sto ru 
(62); Dom u oso ju (63); Vlas mi sli (64); 
Sa one stra ne re ke (65); S mo rem, u po
ta ji (66); Ne ša lji ki šu (67); Ka da go vo
rim o te bi (70); Sve tvo je bo le sti (71); 
Konj na oba li (72); Pod ne, že ga (73); 
Ob noć (75). – Od bra na smr ti (7793): 
1. [Smrt ima tvoj glas i ne pla ši me...] 
(79); 2. [Vo lim smrt u te bi ko joj ne...] 
(80); 3. [O ve re či ka zu je onaj što je...] 
(81); 4. [Posečene šu me pru ža ju ot por 
pri ho du...] (82); 5. [Pe sma te u snu osma
tra sve vid nim okom...] (83); 6. [Ma la je 
smrt da bi do ra sla lju ba vi...] (84); 7. [Mala 
smrt spa va...] (85); 8. [Dug je vek pre iz
kuš nje još...] (86); 9. [U za lud ne su re či 
ko je po ku ša va ju...] (87); 10. [Odlučiš li 
se na iz bi va nje iz van...] (90); 11. [Smrt 
je pre la zak u stal no sta nje sna...] (91); 
12. [S ve če ri na mo re iz la ziš, ogr nu ta 
šut njom...] (92); 13. [Mo re zna taj nu o 
na ma, gde smo se vo le li...] (93). – Ma ska 
(95111): 1. [Ma ska ko jom se za kla nja
mo...] (97); 2. [Možda smo na tre nut ke...] 
(98); 3. [Sa ma sve tlost je krin ka...] (99); 
4. [O da bir ma ske umeš nost je...] (100); 
5. [Svet u ko jem ži vi mo ni je svet...] (101); 
6. [Te a tar je igra u ko joj...] (104); 7. [Ma
ska je od bra na od sve tla...] (105); 8. 
[Ma ska ima na še li ce iz nu tra...] (106); 
9. [Je di no ona ko joj se pe sma obra ća...] 
(107); 10. [I za ma ske nas za miš lja ju...] 
(108); 11. [Ka da bi ovu pe smu iz go vo
ri la...] (109); 12. [Buđenjem na vla či mo 
ma sku...] (110); 13. [Je di no lju bav mo ja 
u san ula zi...] (111). – Nar cis (113119): 

1. [Mo gao bi se zid mo je tam ni ce...] 
(115); 2. [A ima li su vr li na oni ko ji su...] 
(116); 3. [Po na vljao sam re či za to bom 
ne zbog ne u me ća...] (117); 4. [Ne iz la zi 
na vo du gde se mo žeš ogled nu ti...] (118); 
5. [Žed se že đu uto lju je, strah stra hom...] 
(119). – Pi smo Pe ne lo pi (121129): 1. 
[Izlaziš na oba lu, ob noć...] (123); 2. [Moj 
san je gust i si pak...] (124); 3. [Ni. bro
da, ni gla sni ka...] (125); 4. [Dru ga su 
mo ra dru ga či ja...] (126); 5. [Ne ke sam 
bo le sti upo znao...] (127); 6. [Kad moj 
brod pri sta ne...] (129). [Beleška o pi scu] 
([131]).

49.   Mo star ske ki še ili Žeđ za ju
gom / [li kov ni pri lo zi Zvo ni mir 
Per ko]. – No vi Sad : Dnev nik, 1989 
(No vi Sad : Pro sve ta). – 134 str. : ilu
str. ; 21 cm. – (Po seb na iz da nja) 
Ti raž 5.000. – Na ko ri ca ma be leš ka 
o de lu.
S a d r ž a j: Mo star ske ki še (524); Lju
vene ili se ća nje na Mo star ske ki še (25
35); Pi sma Pe ne lo pi (3744). – Žed za 
ju gom (4587): Pe sme o po re klu (4753); 
Kao reč (54); Ra sli nje sna (55); Po ro dič
na ve če ra (56); Se stre su iš le po vo du 
(57); Za du gih ve če ri (58); U be lu noć 
(59); Ne ko je u snu (60); Gde li su? (61); 
Di sa ti se ća nje (62); Pod ne se gla ska zri
kom (6364); Mi ris bej tu ra na (65); Vi
đaš li sta rog? (66); U be lom, u be lom, 
u no ći (67); Do kle li mi je če ka ti (68); 
Pred ki šu (69); U di vljem ja bu kov cu (70); 
Na ze le nom bri du (71); Sa dru ge stra ne 
hu ma (72); Ora ho vo me zar je (73); Leto 
u pro zo ru ho te la „Ru ža” (74); Pi smo iz. 
Mo skve (75); Mo star ska sve tlost (76); 
S čar da ka gle daš (77); Koš će la (78); Drvo 
u ko jem ži viš (79); Ne de ljom, obič no 
(80); U Lju bo vi će vom ra mu (81); Ne ko 
pe va u zo ru (82); Tri sve će (83); Pro mi
ču ja vo ri (84); Pri pek u Me đu gor ju (85); 
Cr na su za (86); Gan ga (87). – Bre go vi 
za na ma (89110): Ju ni (91); Mo star ska 
(92); Ši ro ki bri jeg (93); Osta li su bre go
vi za na ma (94); Su mor na (95); U zo ru 
za pi sa no (96); Kan ti le na (97); Ne ve sinj
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ska ele gi ja (98); Se stre me po ho de (99); 
Ne ve si nje (100); Ti ha (101); M. A. Mo star 
(102); Šta bi smo (103); Za doc ne la mo
li tva (104); Čem pres mo gor je la M. M. 
(105); „Mo star ske ki še” u Mo skvi (106); 
Pe sma za hval ni ca an sam blu „Mo star
ske ki še” (107108); I mi mi nu smo (109); 
Ka da se bu de mo vra ća li (110); Ka liš
tan ske osa men ke (111125); Ele gi je iz 
li pi ka (127134).

50.   Nok tur no. – [1. izd.]. – Ča ko
vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na 
zve zda, 1989 (Ča ko vec : „Zrin ski”). 
– 191 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o
te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pera 
Zup ca ; 6) 
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 5.000.
S a d r ž a j: Go spa od Ka ra va ja (1321): 
1. [Ob zor se mo re pro pi nje, škro pi...] 
(15); 2. [Noćne se pti ce u bo rik stuš te...] 
(16); 3. [Po mor ci na di ru iz du bi na...] 
(17); 4. [O di sej na vra ća vi lin skim bro
dom...] (18); 5. [Sve što je ima lo ime i 
po re klo...] (19); 6. [Klja sti i ubo gi, no sa či 
ne sre će...] (20); 7. [O sva nuh go u pla voj 
uva li...] (21). – Raz go vo ri s go spo di nom 
(2535): 1 [Go spo di ne...] (27); 2 [Vi dim 
u vo di ko li ko ima sun ca na pu tu...] (28); 
3 [Pre bi raj, Go spo de, pilj ke de tinj stva...] 
(29); 4 [Je smo li iš ta mo gli uči ni ti...] (30); 
5 [A li ja znam: ka da po seg nu ru ka ma 
pre ma te bi...] (31); 6 [To su vre me na od 
ko jih smo za zi ra li...] (32); 7 [Čim li me 
sve ni si že đao...] (33); 8 [Me ni pre o sta je 
sa mo reč...] (34); 9 [Ni ti su ima li sve tla 
na dla nu...] (35). – Ka liš tan ske osa men
ke (3953): 1 [Ne idi, oče, u zo ru na me
se če vo po ji lo...] (41); 2 [Brat je iza šao u 
po lje i po ljem će se vra ti ti...] (42); 3 [Tvo
je je uho vič no nje go vom i mom za pe
vu...] (43); 4 [Neće bi ti sna da ni ma u 
na šoj so bi...] (44); 5 [O teo sam mu ko
lev ku. Oteo tvoj sat. Oteo...] (45); 6 [Ti 
i ja će mo pe va ti. Maj ka je u ko lev ci...] 
(46); 7 [Mo ji su pri ja te lji umor ni od 
pu ta...] (47); 8 [Ja sam ne gde u po lju. Ja 

sam od neo knji ge...] (48); 9 [Što go vo
rim jed na ko je go vo ru vo de...] (49); 10 
[Ja sam mr tav u vo di. Vo da je pri vid 
ti ši ne...] (50); 11 [I di uz sa mo je ze ro...] 
(51); 12 [Moj go vor je ze len. Moj go vor 
je mo dar...] (52); 13 [Mo ji su pri ja te lji 
otiš li u svo je ve li ke gra do ve...] (53). – 
Pe sme o Ta đu (5771): 1 [Ti iz ra njaš iz 
zla s taj nom vra ča u ho du...] (59); 2 [Le
po ta je tek ob lik pri kri va nja zla...] (60); 
3 [Svog pri ja te lja sa zeb njom...] (61); 4 
[Ra du je se gla su ko ji pri ja te lju...] (62); 
5 [Izlaziš u ju tro kao da iz la ziš...] (63); 
6 [U por no pri zna ješ svo ju osa mu...] 
(6466); 7 [Proređeni go vor su o ča va 
te...] (6768); 8 [Mo gu opi pa ti tvo ju 
srdž bu...] (69); 9 [Te be od i skon če ka ju 
mr tve šu me se ve ra...] (70); 10 [Proneše 
tvoj ta but...] (71). – Lju ve ne ili se ća nje 
na mo star ske ki še (7383): 1 [U sni, 
usni, mo ja dra ga...] (75); 2 [Na tvo ju 
krh ku ze nu paš će mi ris ba de ma...] (76); 
3 [O tac će uz vo du pro ja ha ti...] (77); 4 
[U sni i bu di spo koj na...] (79); 5 [Me ne 
ćeš la ko pro na ći...] (80); 6 [U sni, po
tom...] (81); 7 [O ni su de ča ci sta sa li...] 
(82); 8 [O tac je iza šao pred ku ću...] (83). 
– Tr panj ske ele gi je (8597): 1 [Tog le ta 
sam je pr vi put za vo leo s bez broj ne
staš nih...] (89); 2 [Go vo rio sam joj da 
je ko muš ko da vi še ne no si pan ta lo
ne...] (9091); 3 [No si la je o vra tu ta nak 
lan čić sa ma lom zlat nom iko ni com...] 
(92); 4 [Tog le ta sam je pr vi put za vo leo 
spon ta no sa svim...] (93); 5 [Re kao sam 
joj evo ti Bel ču či taj ga to je pe snik za 
le to...] (94); 6 [Sad su ov de zi me nad 
ovim gra dom nad ovom re kom...] (95); 
7 [Je sen do la zi u nje nim pi smi ma i sa
mo ća...] (96); 8 [Stra na se dam ne kog 
li sta pe sma za ve ru pe sma za ne ve ru...] 
(97). – Stva ri ko je su proš le (99113): 1 
[Noći su to što bo le ko lanj sko mr tvo 
vo će...] (103); 2 [Jed na je sa mo bol u 
sva kom tre nu naj ve ća...] (104); 3 [Ni smo 
ima li stra ha od ki ša od opo ro sti...] (105); 
4 [Bol ra ste kla sjem u pod ne oko bi hte
lo da zga sne...] (106); 5 [Smi re na mo ja 
ne mo ći za se ci gla som le to...] (107); 6 [U 
oklo pi ma od ro se bez broj ni vi te zi bi lja...] 
(108); 7 [Ceo je je dan svet mo gao iz ra sti 
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u mo joj so bi...] (109); 8 [O sta ju ipak 
sen ke onog što ni je bi lo...] (110); 9 [Pa 
pa da per je po la ko po spa no pa da...] (111
112); 10 [Spa vaj kao de tinj stvo u mo jim 
ne pre bo li ma...] (113). – Slo vo ljub ve 
(117131): Slo vo ljub ve za Ve ru (119131): 
1 [Bos ti se vra ćam po gnut bez jed ne 
zve zde u oku...] (119); 2 [U snu mi sao 
pre ta čem u bol u zve zdu što le či...] (120
121); 3 [A ko sam se osa mio ako sam se 
raz bo leo...] (122); 4 [To pa da ne ko ste
nje na mo ju ne sa ni cu...] (123124); 5 
[Se tim se uvek tvo ga še ši ra od si vog 
per ja...] (125); 6 [Gor ke pti ce to vi diš 
nad le ću So po ća ne...] (126); 7 [Jed nom 
si mi o jed nom si mi da la ša re nu ma ra
mi cu...] (127128); 8 [U kra li su mi onu 
ma lu fo to gra fi ju...] (129); 9 [A ko ne 
umrem san će me ubi ti...] (130); 10 [Kad 
bi ti umr la...] (131). – So net ni ve nac 
(133151): 1. [Vra ti dan is to ku dok že
đaš utro bu...] (135); 2. [E vo ždra la smrti 
na ras pu klom dla nu...] (136); 3. [Ni sam 
ži veo nji han sam u gro bu...] (137); 4. 
[Al ne zna juć sr cem nad oči ma ra nu...] 
(138); 5. [Ca re vi sve ta, ne muš te spo do
be...] (140); 6. [Zur la mog gr la le le če i 
gr mi...] (141); 7. [A ko sam mr tav rastu
ri se, gro be...] (142); 8. [Ko usne žed nih 
na is tru loj kr mi...] (143); 9. [Lipsaće sun
ce, paš će tam ne vo de...] (144); 10. [Oju
žite led ni, zgru šaj te se, sne žni...] (145); 
11. [Nek le te ždra lo vi, nek zve zde li sta
ju...] (146); 12. [U zga slom ži tu se ba ra 
slo bo de...] (147); 13. [Ležim, al zbo re iz 
me ne svi ne žni...] (148); 14. [E vo tru li 
pr sti ko inje bli sta ju...] (149); Ma gi stra
le (151). – Hrist, lju ve ne (153169): Al ba 
ma do na (155); *** [Pro la ze lju di u hit
nji...] (156); Su sret sa Hri stom (157); Hrist 
se igra sa mo jim si nom (158); Mr tvi pri
ja te lji, Hrist iza vi tra ža (159); Po vra tak 
Hri sta (160); *** [Preteče mi kr vi da te 
upo znam...] (161); Hri sto va pe sma (162); 
Hrist pi je vi no (163); *** [Za sun je odav
no stru nuo na vra ti ma...] (164); *** 
[Mr tva le žiš pod bre gom...] (165); Go
spa od Kar me la (166); *** [Tre ba iz dr
ža ti taj po riv...] (167); Pi smo Hri stu (168); 
Ba sme (169); Za veš ta nje I (171177); 
Ča ko več ki nok tur no (179189): 1 [I ma ju 

ča si ne sna i zim ne gro ze u le to...] (183); 
2 [Ne ko da lek pe va u go ri, na vo di...] 
(184); 3 [Kovači la žnog nov ca ku pu ju 
ju tar nje no vi ne...] (185); 4 [Vo de ko je 
nas de le, raz del ni ce, op to če ne...] (186); 
5 [Ne do sta ju mi re či jed no stav ne i to
ple...] (187); 6 [Razlažem na še go di ne 
na du ge mi nu te us hi ta...] (189).

51.   Sat sr ca. – [1. izd.]. – Ča ko vec : 
„Zrin ski” ; Beo grad : Cr ve na zve
zda, 1989 (Ča ko vec : „Zrin ski”). – 
191 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi bli o te
ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la Pe ra 
Zup ca ; 5) 
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 5.000.
S a d r ž a j: Šu ma ri ce (1367): Ne tre ba 
za tva ra ti ok na (15); Vi dim svo ju dra ga
nu u ze le nom (16); Pu canj u jed na či nu 
sa tri ne po zna te (17); Ne sa ni ce (18); Pita 
dr vo Šu ma ri ca (19): Vi dim ra stu zlat na 
de ca (20); Grad ima na ma pi sve ta (21
22); Aca bar jak tar me đu oru ža ri ma (24); 
Cr ve ni Sve to zar vi đen u Šu ma ri ca ma 
(2526); N. vo li L. (27); Za pev ka (28); 
Pu tem ka Mar ši ću (2930); Pro đo še mra
kom ogr nu ti (31); Gle da me s fo to gra
fi je de čak (3233); Ba la da o dr ve tu (34); 
Ja ha či na ko nji ma zlat nim (35); Na pri
me ri ma jed no stav nim (36); Tre nu tak 
pre sli kan u me ni (37); Ali, to se ne sr ne 
(3839); Ni ti mi je do po ja (40); Zlat no 
slo vo (41); Vi deh u tre nu smr ti (44); U 
za ran ke (45); Uho pe sni ka pri sluš ku je 
(4647); Ov de mr tvi go vo re ži vi ma 
(4849); Po ša lji mi džem per (50); Ima 
je dan grad (51); Ni kad vi še (52); Iz veš taj 
(53); Mi nu še nad po ljem la ste (54); Pra
pev (55); Opo ru ka (56); Bez zr na stra ha 
(57); Maj čin ska (58); Ro do ljub na (59); 
Ima smo i mi (60); Ok to bar ske va tre (61); 
Re či ko je za pi su jem (6263); Več ni pla
men slo bo de (64); Pi smo bu du ćem pe
sni ku ve li kog škol skog ča sa (6566); 
Ze le no sr ce pre de la (67). – Po sto ji va tra 
(71107): Sr či ka slo bo de (7375); Mi trov
čan ka (76); Ju tro ko je me mla dog umi 
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(77); Za pev ka (78); U ne da ro va nom tre
nu (79); Ali ćeš se se li ti (80); Nad tvo je 
sre će mle kom (81); Uspa van ka (82); 
Pin ki je vi deo Ti ta (83); Le pi nji ca (84); 
Da li bi i mi bi li isti? (85); Se stra va tre 
(86); Da bu dem kap u re ci slo bo de (87); 
Ne ka te če pe sma u sla pu (88); Cr ni pla
ka ti (89); Ov de (90); Sač ma lju ba vi (91); 
Ra sti te Ma ri jera do sti (92); Gla so vi o 
bor bi (93); Pin ki (96); Sa ne ke dav no 
sa nja ne sli ke (97); Ko me sar Fra nja (98); 
Ni kli su pre de li (99); Mo no log ko man
dan ta (100); Puš ku, pa u Fruš ku! (101); 
Od jed nom od ra sli (102); Teš ki su pa li 
sne go vi (103); Okre ni ze mljo svo je bi stro 
li ce (104105); Ne ka grad gra di sve tlo 
(107). – Vu ko var ski uspo me nar (109
142): Stoš ci u ko je je ura slo vre me (111); 
Ma tu ra slo bo de (114115); Ba la da (116); 
Lju be ći te be u slo bo di (117); De čak se 
vra ća iz ra ta (118); Da bi slo bo da za li sta
la (119); Od jed nom od ra sli (120); Ov de 
su za na vek za sta li (121); Šta su vi de le 
ze ne? (122); Vu ko var ima sr ce ze mlje 
(123125); Sr ce pe sni ka (126); Bu du ćim 
de ča ci ma (127); Za pev ka sa Đur de vi ćem 
(128); Go ri sun ce u Du di ku (129); Ni
kad, ni kom (130); Ele gi ja za Ve ru Ra di
šić (131); Gim na zij ska (132); Jed no stav
na pеsma (133); So i hleb ne za bo ra va 
(134); Pro le će, po no vo (135); Li ca svih 
usnu lih (136); Sr ce slo bo de (137); Za
veš ta nje (140142). – Sat sr ca (145176): 
Moć pe sme (147); Je su (148); Ču li smo 
ve tar (149); Pu caj u rad ni ke oni zna ju 
šta će ura di ti ako ih osta vi mo u ži vo tu! 
(150); Is po vest pre ži ve log (151); Na pe
vi (152); Se ća nje na Di ra ka pe ta na (154
155); Ki ša ve tre na (156); Za pi snik (158
159); Maj ka pi še (160161); Pi ta nja ge ne
ra lu (162); Ne sa na (163); Glas iz ve če ri 
(164); Pi smo gim na zi jal ke Zo ri ce Ra du
lo vić (165); Sat sr ca (166); De ča ci u polju 
(167); Hi tro su mi nu le go di ne (168); Za
pe vaj si vi so ko le (169); Ni kad vi še (170); 
Sun ce u Kra lje vu 1978. (171); Vi di ze
mljo (172); Da ne bu de (173); Pr ko sna 
(174); Jed no dr vo u Kra lje vu ili ze le na 
(175); Him na Kra lje vu (176). – Su tje ska 
(179191).

52.   U mo drom vr tu. – [1. izd.]. – 
Ča ko vec : „Zrin ski” ; Beo grad : Crve
na zve zda, 1989 (Ča ko vec : „Zrin
ski”). – 149 str. : ilu str. ; 23 cm. – (Bi
bli o te ka Pe sni ci ma u po ho de) (De la 
Pe ra Zup ca ; 4) 
„Ju bi lar no iz da nje po vo dom dva
de set pet go di na knji žev nog ra da” 
→ pre lim. str. – Ti raž 5.000.
S a d r ž a j: Ra ne ri me (1354): Ni kad 
se ne raz bu di (15); Smrt (17); Re qu i em 
(18); Kle tva (19); Za mor što se pre o bra
ća u vo će (20); Ru kom si iz nad gra nja 
(21); Stva ri ko je su proš le (22); 264 re či 
za Ve ru (2324); Ju tro (26); Brat (27); 
Šet nja (28); Ve čer nja (29); La pis do ba 
(30); Što bi ti (32); Kao vrh no ža (33); 
Gro blje na Ka la mo ti (34); Ti ha na (36); 
Iz vješ taj o vre me nu (37); Slut (38); Iza 
ne ba ima (39); Glas od ra ni je (40); Po
se ta (41); Čem pre si nad Tr ste nim (42); 
Sa mot na (43); Mo star ska (44); I mi mi
nu smo (45); Po sma tram te dok sta riš 
(46); 21. srp nja 80. (47); Sa mi u sve tu (48); 
Ma li ne, ju ni (50); Hun gar ski ka tre ni 
(51); Iva (52); Sent An dre ja, april, ki ša 
(53); Su če li ce (54). – Po zne ri me (55
105): Za ju tra po đem pre ko bre ga (57); 
Kao da ne po sto jim (58); U snu (59); 
Ve čer se ru ši (60); U zar na svi ta nja (62); 
I u tom ča su (63); Ne nad no sa svim (64); 
*** [Dok se pro de vam kroz gu stiš ku pi
na...] (65); *** [U da ra va tra na Tr ste no...] 
(66); *** [Uz mo re sta blo gro mom pre
se če no...] (67); Ke sten (68); *** [Sva ki ša 
što je na mo re pa la...] (69); Pe sma za 39. 
ro đen dan (70); Ne vi dim li te (71); Sve 
što je pi sa no (72); Bo jim se u se bi ne kih 
tmi ca (73); Ima li pe sni ka (74); Da opet 
bu deš (76); Tvoj je zik (77); Bi li uopšte 
le to (78); Gle daš me s fo to gra fi je (79); 
Da ruj se le tu (80); Pe snik kao žbir (81); 
Ako još ima ne mir (82); Pri la zim oto
ku (83); Ti si to (84); Pan u vr tu (85); To 
je tvo je ok no (86); Noć ni ku pa či (87); 
Da ni si mr tva (88); Da li šu ma ume (89); 
Tam na (91); Znak (92); Da mi ne (93); 
Ali mi je smo (94); Mar tu, u su sret (95); 
Su bo ta (96); Bo le sti V. (97); Ši ro ki bri
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je go vi (98); Na ta ša na pu tu (99); Ma ri
ji ni iz vo ri (100); Dve pal me u so bi (101); 
Tu žba li ca, ka sna (102); Sneg s kra jo li ka 
Kro a te (104); Šta bi (105). – Bra ća po 
ne snu (107147): Opo ru ka (109); Pa ve
ze, san (110); Di len To mas u Ši be ni ku 
(111); San Pa vla Isa ko vi ča (112); Cr ni 
go ni o ci (113); A. B. Ši mić (114); Pe snik 
(115); Go ran (116); Blok (117); Pa ster
nak (118); Šan tić (119); Sta ri fo tos (120); 
A još ti pi šem (121); S Bri ko vi ma, čaj 
(124); Čem pres Mo gor je la M. M. (125); 
Mo skov ska (126); An gel Dum bra ve a nu 
u „Ru mun skom do mu” u Mo skvi (127); 
Šta bi Adi re kao (128); Brat Nu ru din 
(129); Ze len san (130); Ma ri na (131); 
Tu ge vin ske (132); An tić (133); Ršum 
(134); Noć u ko joj umi re Ni ki ta Sta ne
sku (135); Pre pi ska s Vla di mi rom (137
145): I [Gr lo go re...] (137); II [I zgo va ram 
ja sno...] (138139); III [Bi lo bi se bič no 
i ne li či na me...] (140); IV [Tvo je go lo oko 
pi ta...] (141); V [Pe snik ima pred nost 
da pre vre me no pri vre me no za ne mi...] 
(142); VI [Imaš pra vo da sum njaš, da 
lju biš gla sno...] (143); VII [Nerazbuđeni 
su i ne raz bu di vi...] (144); VI II [U sta jem 
ob zor...] (145); Kad ne bu de te (147).

1991

53.   А шта ћу ја / [фотографије 
Жељ ко Синобад]. – Са ра ор ци : 
„Дра ган Ла ко вић”, 1991 (Кра гу
је вац : „Ни ко ла Ни ко лић”). – 72 
стр. : илу стр. ; 20 сm. – (Би бли о
те ка Млеч ни пут) 
Ти раж 5.000. – На ко ри ца ма бе ле
шка о ау то ру с ње го вом сли ком.
С а д р ж а ј: Шта се то де ша ва : (из 
ју на, 1991) (527): Вре ме у ко ме смо 
ра сли (7); А не бо пла че ли пла че (8); 
Од ове га ми је му ка (10); ТВ про грам 
(11); А шта ћу ја? (13); По бе ћи ћу одав
де (14); Брат (15); Да се сме је мо ма ло 
(16); Ово га ле та (17); Да бу дем би ло 
шта (18); Све што смо са ња ли (19); Шта 
се то де ша ва (20); Не ће ва ља ти (22); 
Све је кре ну ло на о па ко (23); Вок мен 

на уши (25); У шко ли опет штрај ку ју 
(26); По след ња пе сма (27). – Ба сне и 
по у чан ка по До си те ју (2945): Шта 
су ба сне (31); Вук и јаг ње (32); Зе цо ви 
и ли си це (33); Ли си ца и кур јак (34); 
Ли си ца и га вран (35); Ли си ца и мај
мун (36); Лав и ли си ца (37); Ли си ца 
и ја рац (38); Вук и ждрал (39); Лав и 
миш (40); Лав и чо век (41); Пас и ње
го ва сен ка (42); Ће лав чо век (43); Ма
га рац ко ји је но сио идо ла (44); У ба
сна ма све је ја сно (45). – Тај на, не по
сла на Дар ји на пи сма из ок то бра 1984. 
(4754): Пр во пи смо (49); Дру го пи смо 
(50); Тре ће пи смо (51); Че твр то пи смо 
(52); Пе то пи смо (53); Ше сто пи смо 
(54). – Не за бо ра вак (5764): Го ди не 
не ке да ле ке (59); Сву ноћ је ме сец ви
рио (61); Де тињ ство ти се вра ћа у сну 
(62); Не мој ча са ча си ти (63); Де да је 
на бр ду из над гра да (64). – По ру ке 
(6572): Не ка бу де ти ши на (67); Ра до
сни ца (68); Но во го ди шње же ље (69); 
Пи смо Мо ни ки (70); Да се де тињ ству 
зло не пре пре чи (7172). Бе ле шка о 
пи сцу ([75]).

54.   Čar ni ver si : (ha zar ske pe sme). 
– Beo grad : Be le tra, 1991 (Bač ka Pa
lan ka : „Bran ko Ba jić”). – 56 str. ; 
20 cm 
S a d r ž a j: Ha zar ska (5); Cr na su za (6); 
Ugar ci (7); Cr na zve zda (8); Me sec nad 
ku ćom (9); Ni si od tog so ja (10); Sle pi 
bog (11); Sad šut nja (12); Sa dru ge stra ne 
(13); Sa mo ća kao ja bu ka (14); Za ve ži 
reč (15); Se me bo ži je (16); Bi ci kli sti u ju
tru (17); An đeo (18); Kao da du nju imaš 
(19); San ti ču va ju (20); Dok ne do le te 
ždra lo vi (21); Ši ba ki ša (22); Iz no ći u 
noć (23); Ne ko je pa lio sve će (24); Vra
ta na ku ći (25); La žu lja (26); Treš nja 
trp nje (27); Bla to no še (28); Kra dljiv ci 
iko na (29); Uza lud (30); Ta rot (31); Ni
ki ta da nas (32); Od le da u lju di ma (33); 
Ja mac (34); U do bru sam (35); Ovi oko 
nje ga (36); Utu lji va či sve tla (37); Ju tar
nja (38); Iz ne na da (39); Mr kli ne (40); To 
vre me ne ka se vra ti (41); Glas sa brda 
(42); U Lju bo vi će vom ra mu (43); Raz go
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vor sa dr ve ćem (44); Ča nak iz kog su 
ku sa li (45); Pro mi če „Mol da vi ja” (46); 
Va tra iza če la (47); Za ziv (48); Tam nom 
re kom (49); Ti spa vaš (50); Sve isto (51); 
Rod i krv (52); K (53); Vre me ne ve re (54).

1993

55.   Мо стар ске ки ше и но ве пе
сме. – [1. изд.]. – Бе о град : Бе ле
тра, 1993 (Зре ња нин : Еко прес). 
101 стр. ; 20 cm 
Ти раж 1000.
С а д р ж a ј: Мо стар ске ки ше (724). 
– Из ве чер : (по зне љу ве не) (2569): 
На у чих се во ле ти те (27); Звер та у 
те би (28); Ра дост по зна (29); Не ма ти 
те (30); Шут ња у шут њи (31); Где ми 
ти би (32); Мут не го ди не (33); Пе сма 
по се би (34); Љyбе ћи се у стра ху (35); 
Да ле ко, про мо ра (36); Док коп ним 
у шут њи (37); Би ва да те усним (38); 
Љу би ти на ма ле но (39); Ту ђи глас (40); 
Оса ми ште (41); На сту ди про лет њој 
(42); Око про ро ко во (43); Три све ће 
(44); Отац ја ше низ по ље (45); На Кал
ва ри ји (46); Др во у по љу (47); Ту жни 
пе вач (48); Бри сач сно ва (49); Про ле
ће у Ме ђу гор ју (50); Ни од љу ди, ни 
од Бо га (51); Го спе не ма (52); Црн ве
тар у по љу (53); Снег, ју ли, Cro a ta (54); 
Сач (55); Сун цо кре ти (56); Ле го Бо
сна (57); Xoћy то, ка жеш (58); Пи смо 
(59); Иза по ноћ ни смех (60); Кри ла та 
де ца (61); Не ма тог мо ра (62); Уско ро 
ћу (63); Ме се че ва со на та (64); Mo pe, 
су ва пла ни на (65); Ста ра ра дост (66); 
За ина вре ме на (67); Сан Ге ор га Тра
кла (6869). – Цр ни со не ти (7184): 1. 
[По сву ноћ ход ни ком хо да, ка шље...] 
(73); 2. [О пти цо, кoју усних...] (74); 
3. [Мирис не сре ће. Окус стр ви...] (75); 
4. [Цементна ма гла. Ју тро цр но...] 
(76); 5. [У не ки дан, ког се се ћаш...] 
(77); 6. [Би ки ша ју тре на. И пре ста...] 
(78); 7. [Још три со ре ле скру ше но 
сто је...] (79); 8. [Об уз ет стра хом, пред 
Бо гом наг...] (80); 9. [Ко ли је још у 
овој тму ши...] (81); 10. [Јутрос на пја ци 
про ле ће...] (82); 11. [Из по ру ше них 

ко тор ских кућa...] (83); 12. [Поноћ је. 
Ура по зна...] (84). – Ма ска (8599): 1. 
[Маска ко јом се за кла ња мо...] (87); 
2. [Можда смо на тре нут ке...] (88); 3. 
[Сама све тлост је крин ка...] (89); 4. 
[Одабир ма ске уме шност је...] (90); 
5. [Свет у ко јем жи ви мо ни је свет...] 
(91); 6. [Театар је игра у ко јој...] (92); 
7. [Маска је од бра на од све тла...] (93); 
8. [Маска има на ше ли це из ну тра...] 
(94); 9. [Једино она ко јој се пе сма обра
ћа...] (95); 10. [Иза ма ске нас за ми
шља ју...] (96); 11. [Када би ову пе сму 
из го во ри ла...] (97); 12. [Буђењем на
вла чи мо ма ску...] (98); 13 [Једино љу
бав мо ја у сан ула зи...] (99). Бе ле шка 
о пи сцу (100101).

56.   По ро дич на ве че ра. – Ник
шић : Уни рекс ; Но ви Сад : Књи
жев на за јед ни ца Но вог Са да  ; 
Бе о град : Књи жев не но ви не, 1993 
(Су бо ти ца : Би ро гра фи ка). – 143 
стр. ; 20 cm. – (Би бли о те ка По е
зи ја) 
Ти раж 500. 
С а д р ж a ј: Раз го во ри са го спо ди
ном (718): I [Господине...] (9); II [Ви
дим у во ди ко ли ко има сун ца на 
пу ту...] (10); III [Пребирај, Го спо де, 
пиљ ке де тињ ства...] (11); IV [Јесмо 
ли ишта мо гли учи ни ти...] (12); V 
[Али ја знам: ка да по сег ну ру ка ма 
пре ма те би...] (13); VI [То су вре ме на 
од ко јих смо за зи ра ли...] (14); VII [Чим 
ли ме све ни си же ђао...] (15); VI II 
[Мени пре о ста је са мо реч...] (16); IX 
[Нити су има ли све тла на дла ну...] 
(17). – Пра зан сто (1939): 1. [Не иди, 
оче у зо ру на ме се че во по ји ло...] (21); 
2. [Брат је иза шао у по ље и по љем ће 
се...] (22); 3. [Твоје је ухо вич но ње
го вом и мом за пе ву...] (23); 4. [Неће 
би ти сна да ни ма у на шој со би...] (24); 
5. [Отео сам му ко лев ку. Отео твој сат. 
Отео...] (25); 6. [Ти и ја ће мо пе ва ти. 
Мај ка је у ко лев ци...] (26); 7. [Моји су 
при ја те љи умор ни од пу та...] (27); 
8. [Ја сам не где у по љу. Ја сам од нео 
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књи ге...] (28); 9. [Што го во рим јед на ко 
је го во ру во де...] (29); 10. [Ја сам мр тав 
у во ди. Во да је при вид ти ши не...] (30); 
11. [Иди уз са мо је зе ро...] (31); 12. [Мој 
је го вор зе лен. Мој је го вор мо дар...] 
(32); 13. [Моји су при ја те љи оти шли 
у сво је ве ли ке гра до ве...] (33); За ве
шта ње (3439). – Пе сме о по ре клу 
(41138): I [Немоћна је при ча ка да не 
пам ти око и све...] (4344); II [Hoћ 
већ ма ни је умир. Про и скри смо у гра
фит...] (45); III [Заклоњен од зла ко
лев ком из ко је ни чу мла ди це...] (46); 
IV [Завазда се оди љам од овог пу ког 
не ха та...] (47); По ро дич на ве че ра (48
49); He го во ри (50); За ка сне ла пи сма 
(5155): I [Не го во ри у зо ру, ноћ на 
уви ру ослу шку је...] (5152); II [Опет 
са бре га си ла зи зи ма и те шка ма гла 
ла зи ра ме ни ма...] (53); III [Напусти
ћеш град ма ло по гнут и тих...] (54
55); Сен ка у ју тру (5657); У до слу ху 
са ле том (58); Лет ње пи смо (5960); 
Еле ги ја (61); Ра сли ње сна (62); Сви 
све ти (63); И би ва дан (64); Хор беч
ких де ча ка у Си на го ги (65); Вре ме на 
оса ме (6667); Ви ђаш ли ста рог? (68); 
Се стре су ишле по во ду (6970); Као 
под не (71); Не ко је у сну (7273); Где 
ли су? (7475); У бе лу ноћ (7677); За 
ду гих ве че ри (78); Успа ван ка (79); Ба
ја ли ца (80); Но ћи ло (81); Де ца у не бу 
(82); За ве чер је (83); Да има ме не (84); 
Со ба пу на мо ра (8586); На зе ле ном 
бри ду (87); Пред ки шу (88); До кле ли 
ми је че ка ти (89); Бе ле ко шу ље (90); 
Се стре за хва та ју во ду (91); Де ча ци 
пре ска чу ве чер ње (9293); Ми рис беј
ту ра на (94); Ал ба ма до на (95); Христ 
пи је ви но (96); Хри сто ва пе сма (97); 
Су срет са Хри стом (98); Хри сту, по
сла ни ца (99); Христ се игра са мо јим 
си ном (100101); Мр тви при ја те љи, 
Христ иза ви тра жа (102); По вра так 
Хри ста (103); До му не хо ди (104); Љу
бе ћи се у стра ху (105); Љу би ти на ма
ле но (106107); На Кал ва ри ји (108109); 
Др во у по љу (110); Про ле ће у Ме ђу
гор ју (111); Не ма тог мо ра (112113); 
За ина вре ме на (114); Три све ће (115); 

Без до ма (116); Сан Ге ор га Тра кла (117
119); Све што је пам ти ло мо је те ло 
(120121); Гла сом не на шим (122123); 
Ту жба ли ца за А. Б. (124126); Твој се 
дом по ми че (127128); По пут де те та 
над во дом (129130); Цр на ку ћа (131); 
Са бе за зле на кра јо ли ка (132); Мо ли
тва за усну лу бра ћу (133); Ко пам мали 
гроб (134); Пла ва го спа (135136); 
По след ња ве че ра (137138). Бе ле шка 
о пи сцу (139140).

1996

57.   Бу ди при ја тељ ве тру. – Бе о
град : Деч ја ли те ра ту ра, 1996 (Бео
град : Мар го арт). – 63 стр., [16] стр. 
с та бла ма (фо то гр.) ; 22 cm 
Ти раж 500.
С а д р ж а ј: Пе сма као азбу ка де
тињ ства и жи во та / Во ја Мар ја но вић 
(710). За што не ке пе сме не во лим 
(13); Пр ви раз ред (14); Дру гар ска (15); 
Дар ји за по ми ре ње (16); Успа ван ка 
за Д. (17); Де вој чи ца и мо ре (18); Про
ле ће (19); Ле то (20); Пи смо Вла ди ми ру 
(21); Да се вра тиш (22); Пам ти пти цу 
(23); Али, тре ба да знаш (24); Пи смо 
М. (25); Бу ди при ја тељ ве тру (26); 
Ко ја го ра (2728); Де вој чи це са ња ју 
(29); Пти це у гру ди ма (30); Де тињ
ство ти се вра ћа у сну (31); Де да је на 
бр ду из над гра да (32); Сву ноћ је ме
сец ви рио (33); О ти ши ни (34); О са
мо ћи (35); О ту ги (36); О пе сма ма (37); 
О ро ди те љи ма (38); О по ве ре њу (39); 
О пи сми ма (40); О стра ху (41); О сре
ћи (42); О на ди (43); О сну (44); О де
тињ ству (45); О љу ба ви (46); О смр ти 
(47); О ми ри су (48); О ра до сти (49); 
О обла ку (50); О сне гу (51); О не жно
сти (52); О од ра ста њу (53). Раз го вор 
с пе сни ком / раз го вор во дио Не дељ
ко По па дић (5563).

58.   Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве 
пе сме за де цу 19921996). – Под го
ри ца : Уни рекс, 1996 (Кра ље во : 
Сло во). – 225 стр. ; 21 cm. – (Би
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бли о те ка Са бра на и иза бра на 
дје ла ; 2) 
На ко ри ца ма бе ле шка о ау то ру с 
ње го вом сли ком.
С а д р ж а ј: Опи ши ми (548): На
по ме на ра до зна лом чи та о цу (7); О 
ме лан хо ли ји (9); О по ре клу (10); О 
ре ка ма (11); О зо ри (12); О мра ку (13); 
О од ра ста њу (14); О ми ри су (15); О 
сум њи (16); О бор би (17); О тра га њу 
(18); О го ди шњим до би ма (19); О ле
ту (20); О про ле ћу (21); О је се ни (22); 
О зи ми (23); О су за ма (24); О сме ху 
(25); О ра до сти (26); О обла ку (27); О 
ки ши (28); О сне гу (29); О ро си (30); 
О ма гли (31); О мра зу (32); О бо ле сти 
(33); О здра вљу (34); О чи сто ћи (35); 
О ле по ти (36); О цве ћу (37); О дру гар
ству (38); О лек ти ра ма (39); О фил
мо ви ма (40); О скром но сти (41); О 
по зо ри шту (42); О ба ле ту (43); О не
жно сти (44); О гру бо сти (45); О бри зи 
(46); О ве дри ни (47); О се ти (48). – 
Во ће (4988): Ја бу ка (53); Кру шка (54); 
Шљи ва (55); Тре шња (56); Гро жђе 
(57); На ран ча (58); Бо ров ни ца (59); 
Ман да ри на (60); Ли мун (61); Ди ња 
(62); Лу бе ни ца (63); Ба на на (64); Ана
нас (65); Ки ви (66); Дре њи на (67); Ко
шће ла (68); Ри би зла (69); Гло ги ње (70); 
Ле шник (71); Да ту ла (72); Ви шња 
(73); Нек та ри на (74); Ма ли на (75); 
Ја го да (76); Ко кос (77); Орах (78); Нар 
(79); Тр њи не (80); Дуд (81); Ку пи на 
(82); Смо ква (83); Ро гач (84); Ду ња 
(85); Кај си ја (86); Бре сква (87); Грејп
фрут (88). – Бам би пе сме (89106): 
Ти ши на у по љу (91); Бам би са ња (92); 
Бам би је до шао (93); Бам би у шу ми 
(94); Бам би на је зе ру (95); Бам би у 
по љу (96); Бам би у пар ку (97); Бам би 
у ЗОО вр ту (98); Успа ван ка (99); Де те 
са ња (100); Пи та ла ба ка (101); Упам
ти мо све што је ле по (102); Пи та ли ца 
(103); По ро дич на сли ка (104); Тај на 
(105); За што де ца во ле Бам би ја (106). 
– Слат ки ши (107119): То бо ган ка 
(109); Мле ко (110); Ше ћер (111); Мед 
(112); Бра шно (113); Во да (114); Со 
(115); Ка као (116); Чо ко ла да (117); Јаје 

(118); Слат ки ши (119). – Пе сме раз не 
(121179): *** [У тра ви љу тић...] (123); 
За де цу пра ви ла не ва же (124); Успа
ван ка (125); Бу ба ма ра (126); Кад је по
ра сла јед ном (127); Очај на пе сма (128); 
Сви де ми се јед на ма ла (129); Ли па 
(130); Ли пов лад (131); Са ња лач ка 
пе сма (132); Де ча ко ва мо ли тва (133); 
Има ла си го ди не 4 (134); Има јед на 
(135); Сно ви пу сти (136137); Пе сма 
нек те ле чи (138); Шко ла во ли де цу 
(139); Де ца тр че (140); Тре ће де те (141); 
Обр ну та при ча (142143); Не ма бај ки 
(144); Ал фо ва пе сма (145); Пр во школ
ско зво но (146); Му зи ка (147); Глу ма 
(148); Ршу му, уме сто че стит ке (149); 
Ма ту рант ска (150); Ра сту де ца (151); 
Злат но звон це (152153); Де ца де ци 
(154); Јелмил (155); Да по ста нем било 
шта (156); Спорт (157); Сонг (158); 
Вред но сти (159); Љу бав (160); Мир 
(161); Сре ћа (162); По ште ње (163); Ле
по та (164165); До мо ви на (166); Сло
бо да (167); Дру гар ство (168169); Сти
хо ви за де цу Ву ко ва ра (170); Хим на 
деч јих вр ти ћа (171); Мо ли тва за Вука 
Бо јо ви ћа (172); Да бу де зе ле но (173
174); Од Ву ка до Зма ја шта нас спа ја 
(175); Змај (176); Ву ку у спо мен (177
178); Де ца ће по бе ди ти (179). Пе ро 
Зу бац као пе сник за де цу : пред го
вор или по го вор / Дра го љуб Јек нић 
(181188). – Из кри ти ка о ства ра ла
штву за де цу Пе ра Зуб ца (189215): 
[Збирке Пе ра Зуб ца...] / Се ли мир Ра
ду ло вић (189190). [Будући да Пе ро 
Зу бац...] / Дра ги ца Ја ко вље вић (191). 
[Пред на ма је...] / Се ја Ба бић (191). 
[Перо Зу бац се у свет деч је по е зи је...] 
/ Љу бо мир Те шић (191192). [Пре 
књи ге Деч је ср це...] / Ми лан Не на
дић (192193). [Предмет ове ру бри ке 
је сте Зуп че ва пе снич ка...] / Ми ло ван 
Ви те зо вић (193194). [И ка да се пе
сник да нас ла ти пе ра...] / Бо ри слав 
Хор ват (194195). [Књижица сти хо ва 
за дје цу...] / Ду брав ка Угре шић (195
198). [Аутор исто та ко не мо же ре ћи...] 
/ Жи ван Жив ко вић (198). [Песма је – 
то ни је те шко за па зи ти...] / Ју рај Ма
рек (198199). [Сваки чо век је са мо 
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јед ном био де те...] / Ми ло ван Ви те
зо вић (199200). [У пр вој ово го ди
шњој све сци...] / Јо ван Дун ђин (200
201). [Збирка пе са ма Пе ре Зуп ца...] 
/ Ве ли ша Јок си мо вић (201205). [Чи
талац пр ве деч је књи ге...] / Вла ди мир 
Ми та рић [тј. Миларић] (205207). 
[Осећај ва ра кад нам се учи ни...] / Ду
шко Три фу но вић (207208). [Преда 
мном, на сто лу, књи га...] / Ми ро слав 
На ста си је вић (208210). [Рукопис 
збир ке пе са ма „Што се на ме Дар ја 
љу ти”...] / Ми ро слав Ан тић (210211). 
[Песнички мо но лог Пе ре Зуб ца...] / 
Во ја Мар ја но вић (211215). За сту пље
ност у ан то ло ги ја ма, збор ни ци ма, 
ал ма на си ма; ства ра ла штва за де цу 
(217218). Бе ле шка о пи сцу (219220).

59.   Де ца ра сту као ку ће : (из бор 
из књи га за де цу 19711991). – 
Под го ри ца : Уни рекс, 1996 (Кра
ље во : Сло во). – 292 стр. ; 21 cm. 
– (Би бли о те ка Са бра на и иза бра
на дје ла ; 1) 
На ко ри ца ма бе ле шка о ау то ру с 
ње го вом сли ком.
С а д р ж а ј: Пе сме са на не (5106): О 
рас те њу (7); О ра до сти (8); О ма слач
ку (9); О па туљ ку (10); О зе цу спа ва
ли ци (11); О по ла ску у шко лу (12); О 
том Ја пан цу (13); О хле бу (14); О Ен
гле ској (15); Слон че (16); Ива на (17); 
О Вој во ди ни (18); Ту жна пе сма (19); 
Трч ка ло (20); Мрав (21); Пе сма да бра 
чи сто зу ба (22); Ли сич ји сан (23); Вук 
(24); Ма чор (25); Жа ба (26); Лав (27); 
Мач ка (28); Не ве ро ват на пе сма (29); 
Ту жна при ча о сло ну (30); Аван ту ра 
мач ка Ђор ђа (3132); Це ца (33); Успа
ван ка за играч ке (34); Шта су ре кле 
играч ке ка да је Це ца по бе гла од ку ће 
(3536); Кад смо би ли ма ли (37); Играј
мо се (38); О се стра ма (39); Опро
штај на пе сма (40); Ју тар ња пе сма 
(41); По ро дич на пе сма (42); Не дељ на 
по ро дич на пе сма (4344); Пи смо пред
сед ни ку гра да Но вог Са да (4546); 
Не мир (47); И ја чу јем ка ко ра стем 

(4849); Зве зда из сна (50); Нај леп ше 
су го ди не (51); Бес крај но бео деч ји 
свет (52); Де ца тра же да их во лиш 
(53); Раз го вор ме се ца и па ху љи це 
(5455); Та ко је би ло и у мо је вре ме! 
(56); Вре ме бих вра тио (57); Сра ме
жљи ви принц (58); При ча о оде ћи 
(59); Пе сма двор ске лу де (60); Пе сма 
о са мо ћи (61); По хва ла гра шко вом 
зр ну (62); Бај ка о мо ћи гра шко вог зрна 
(63); Љу бав од гра шка (64); Цр вен
ка пи на пе сма (65); Лов че ва пе сма (66); 
Вуч ја пе сма (67); Ла вља пе сма (68); 
Ба бља пе сма (69); Кад во лиш (70); Пти
ца де тињ ства (71); Цвет на пе сма (72); 
Про ла зе тво је го ди не (73); Ро ди тељ
ска пе сма (74); Без бај ки је чо век сам 
(75); Ка ко се ра сте (76); Дру гар ска (77); 
Дру гар (78); Учи те љи ца (79); Ре зан ци 
(80); Ксе ни ја (81); О тру би (82); Зи ма 
(83); Зим ске ча ро ли је (84); Пе сма о тај
на ма (8586); О нај ти шим де ча ци ма 
(8788); Ба рон ска пе сма (89); Игра 
(90); Два ли му на (91); Слов ца (92); 
Да ни је ло ва пе сма (93); Та ња (9495); 
Пи смо Вла ди ми ру од То ми це Жа је 
из За гре ба (96); На кра ју све та (97); 
Ла жљи ва пе сма (98); Шта ми је та та 
ку пио за Но ву го ди ну (99); Шта ћу 
да бу дем ка да по ра стем (100); Шта 
та та во ли а шта ја во лим (101); Шта 
све мо гу (102); Шта све хо ћу да ку пим 
(103); За што во лим Ду цу (104); За што 
не ћу да идем у шко лу (105); Пи смо 
Вла ди ми ру (106). – Пе сме та на не 
(107253): Успа ван ка (109); Пи та ли ца 
за Д. (110); Шта го во ре тво је лут ке 
(111); Ра ду је се мо ре (112); По мир љив
ка (113); Ти ћеш ра сти (114); Јед но 
Дар ји но пи смо (115); По вер љи во пи
смо Д. (116117); Мо ре у сну (118); Де
вој чи це се ра но за љу бљу ју (119); Де
вој чи це са ња ју (120); Пти це у гру ди
ма (121); Де вој чи ца са ња Ти та (122); 
О мом та ти (123); Ма ма чи та та ти на 
пи сма (124); Не по сла но пи смо (125); 
Та ко ми се по не кад пла че (126); Која 
го ра (127128); О та ти ном за ви ча ју 
(129); По ша љи ми џем пер (130); Пи
смо Вла ди ми ру II (131); Као што мо ра 
(132); Дар ји за по ми ре ње (133); Ка сни 
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снег (134); Мар тов ска (135); Дар ја ми 
се раз бо ле ла (136137); Љу би чи це ис
под сне га (138); Де вој чи ца са ња пти цу 
(139); Про лећ но пи смо (140); Про ле ће 
(141); Ле то (142); Ду бро вач ка до пи
сни ца (143); Пи смо из Ду бров ни ка 
(144); По ру ка из 1981. год. (145); Ше
сте ла сте (146); Ро ђен дан ска (147); 
Први раз ред (148); Ле то у све сци (149); 
Ти ха (150); Дар ја спа ва (151); Ка ко се 
ле ти са ња (152); Де вој чи ца и мо ре 
(153); Да се вра тиш (154); Пам ти пти
цу (155); Пи смо М. (156); Твој отац ти 
да је реч (157); Бу ди при ја тељ ве тру 
(158); Јед но бу ду ће Вла ди ми ро во пи
смо (159); До ћи ће отац (160); Дар ји, 
уме сто че стит ке за Но ву 1980. (161); 
Дар ји, уме сто че стит ке за Но ву 1981. 
(162); Дар ји, уме сто че стит ке за Нову 
1982. (163); Дар ји, уме сто че стит ке за 
Но ву 1983. (164); Дар ји, уме сто че стит
ке за Но ву 1984. (165); Дар ји, уме сто 
че стит ке за Но ву 1985. (166); Дар ји, 
уме сто че стит ке за Но ву 1986. (167); 
Дар ји, уме сто че стит ке за Но ву 1987. 
(168); Дар ји, уме сто че стит ке за Но ву 
1988. го ди ну (169); Тај на не по сла на 
Дар ји на пи сма из ок то бра 1984. (170
172); Де вој чи це ко је су ра сле у ра ту 
(173); Вре ме у ко ме смо ра сли (174); 
По бе ћи ћу одав де (175); Брат (176); А 
шта ћу ја? (177); А не бо пла че ли пла че 
(178); Све је кре ну ло на о па ко (179); 
Не ће ва ља ти (180); Шта се то де ша ва 
(181); Да бу дем би ло шта (182); Све 
што смо са ња ли (183); Да се сме је мо 
ма ло (184); Ово га ле та (185); Од све
га ми је му ка (186); ТВ про грам (187); 
Вок мен на уши (188); У шко ли опет 
штрај ку ју (189); По след ња пе сма (190); 
Шта су ба сне (191); Вук и јаг ње (192); 
Зе цо ви и ли си це (193); Ли си ца и кур
јак (194); Ли си ца и га вран (195); Лиси
ца и мај мун (196); Лав и ли си ца (197); 
Ли си ца и ја рац (198); Вук и ждрал 
(199); Лав и миш (200); Лав и чо век 
(201); Пас и ње го ва сен ка (202); Ће лав 
чо век (203); Ма га рац ко ји је но сио 
идо ла (204); У ба сна ма све је ја сно 
(205); Де тињ ство ти се вра ћа у сну 
(206); Де да је на бр ду из над гра да 

(207); Сву ноћ је ме сец ви рио (208); 
Го ди не не ке да ле ке (209); Но во го ди
шња ба ла да (210); Но во го ди шње жеље 
(211); Не ка бу де ти ши на (212); Ра до
сни ца (213); Не мој ча са ча си ти (214); 
Пи смо Мо ни ки (215); Да се де тињ ству 
зло не пре пре чи (216217); О ра сту 
(218); О игри (219); О ша ли (220); О 
го во ру (221); О књи га ма (222); О днев
ни ци ма (223); О ра ду (224); О шко ли 
(225); О тај ни (226); О шут њи (227); 
О љут њи (228); О вер но сти (229); О 
не ве ри (230); О по то ци ма (231); О за
ви ча ју (232); О мо ру (233); О му зи ци 
(234); О сли кар ству (235); О ва јар
ству (236); О про ла зно сти (237); О 
смр ти (238); О са мо ћи (239); О ти ши
ни (240); О ту ги (241); О ро ди те љи ма 
(242); О пе сма ма (243); О по ве ре њу 
(244); О пи сми ма (245); О стра ху (246); 
О сну (247); О ле то ва њу (248); О нади 
(249); О сре ћи (250); О де тињ ству (251); 
О љу ба ви (252); За што не ке пе сме не 
во лим (253). Пе снич ко за ве шта ње 
Пе ре Зуб ца / Ми лу тин Ж. Па влов 
(255283). Бе ле шка о пи сцу (285286).

1997

60.   Зма јев ци / [цртежи Ми лош 
Зубац]. – Вр бас : Сло во, 1997 (Ру
ски Кр стур : Сло во). – 69 стр. : 
илу стр. ; 18 cm . – (Еди ци ја Ма ло 
сло во)
На ко ри ца ма бе ле шка о ау то ру с 
ње го вом сли ком. 
С а д р ж а ј: Увод на пе сма (5); Сонг 
за ТВ се ри ју Зма јев ци (6); Змај (7); 
Де сан ка оде! (8); Ра де Обре но вић (9); 
Ђор ђе Ра ди шић (10); Ду шко Три фу
но вић (11); Дра ган Ра ду ло вић (12); 
Мо шо Ода ло вић (13); Па вле Јан ко
вић Шо ле (14); Ми ро слав На ста си
је вић (15); Сло бо дан Ста ни шић (16); 
Дра го мир Ћу ла фић Да ле (17); Вла
ди мир Ан дрић (18); Го ран Ба бић 
(19); Не дељ ко Тер зић (20); Ра ша По
пов (21); Вла да Сто јиљ ко вић (22); Дра
ган Лу кић (23); До бри ца Ерић (24); 
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Љу би во је Ршу мо вић (25); Ми ра Алеч
ко вић (27); Бран ко Жив ко вић (28); 
Сло бо дан Па ви ће вић (29); Ђо ко Сто
ји чић (30); Не дељ ко По па дић (31); 
Ра до мир Ми ћу но вић (32); Дра го мир 
Брај ко вић (33); Поп Ду шан Ђур ђев 
(I) (34); Ла сло Бла шко вић (35); Дра
го мир Ђор ђе вић (I) (36); Дра го мир 
Ђор ђе вић (II) (37); Ан ђел ко Ер де
ља нин (38); Мо мир Ла зић (39); Ра де 
Обре но вић (41); Ар сен Ди клић (42); 
Мир ко Мар ко вић (43); Сло бо дан Ж. 
Мар ко вић (44); Све та Ма ле шев (45); 
Алек сан дар По по вић (46); Ми шо Ма
рић (47); Ко ста Ку зман (48); Ми ло мир 
Ђу ка но вић (49); Во ја Мар ја но вић (50); 
Жи ван Жив ко вић (51); Вла ди мир 
Стој шин (52); Ра ле Ни ша вић (53); 
Гро зда на Олу јић (54); Ми ло мир Кра
го вић (56); Ни ко ла Пу тић (57); Ми
лан Мр даљ Мр ђа (58); То де Ни ко ле
тић (59); Бла го је Ба ко вић (60); То дор 
Бјел кић (61); Бо шко Ло мо вић (62); 
Спа со је Ла бу до вић (63); Ду шан Ко
стић (64); Ми лу тин Ж. Па влов (65); 
Ми ло ван Ви те зо вић (66); Гор да на 
Бра јо вић (67); Зма јев ка (6869).

61.   Ово сам ја. – Бе о град : БМГ, 
1997 (Бе о град : БМГ). – 109 стр. : 
фо то гр. ; 20 cm. – (Би бли о те ка 
Ма шта ри је) 
На ко ри ца ма бе ле шка о ау то ру с 
ње го вом сли ком.
С а д р ж а ј: Ре чи о ре чи ма (511). – 
Сли ке из Не ве си ња (1364): Род на 
ку ћа (1516); Мај ка (1718); Ми ље вац 
(19); Ус крс (20); До ла зе го сти (2122); 
Ноћ ни раз го во ри (23); Пут на За лом 
(24); Ку ћа Еми но ви ћа (25); Пр ва пред
ста ва (26); Ро са (27); Трам па (28); Чу
па хин (29); Дре њи не на Је дре шу (30); 
Ру ска пи сма (3132); Дру го ви (3334); 
У Ђор ђо вој ку ћи (35); Дом рат не си
ро ча ди (36); Де вој ке у шор це ви ма 
(37); Тру ма но ва ја ја (38); Цви је та Ро
јо вић (39); Ку ћа (4041); Ку пи ња ци 
(42); Чер га ри (43); Трам па са Ци га ни
ма (44); Је дре шки по ток (45); Пре сли
ка чи (46); Па зар ни дан (47); Од ла зак 

(48); Сли ке из Не ве си ња (49); 1. мај 
у Но ва ку ши (50); Кра дљив ци бом бо
на (51); Из бо ри (52); Снег (53); Па да 
де бе ли снег (54); Ки шу ри не (55); Сли
ка из де ти њих зи ма (56); Ста ром џа
дом (57); А снег је над кро вом ве јао 
(58); Ма ла све ћа (59); Си ро тињ ска 
(60); У све тлу оку пан (61); Ту жна пе
сма (62); Де чак је опет сам (63); Као 
лет ња ки ша (64). – Пра зне стра ни це 
спо ме на ра (65106): Лоп та из Аме ри
ке (6769); Не школ ци (7071); Иде се 
у Мо стар (7273); Хе миј ске олов ке 
(74); Пан (75); Сак со фон (76); Та ња 
Гер мек (77); Би бли о те ка (7879); Ле
ко ви то би ље (8081); Дис пан зер (82
83); Олов ка с гу ми цом (8485); Кр сна 
сла ва (86); Ро мо бил (87); Ски ја шко 
так ми че ње (88); Ки фле про фе со ра 
Га о на (89); Но во по вр ће (9091); Дрва 
за зи му (92); Ђур ђев дан (93); Кли са 
и па ље (94); Жмур ке (95); По вра так 
Ра де та То мо ви ћа (96); Ре ци то ва ње 
(9798); Но ва го ди на (99); Го спод ске 
ку ће (100); Пи ла ње др ва (101); Тр ке 
у лу гу (102); Род би на (103); Фри зу ра 
(104105); Пра зне стра ни це спо ме
на ра (106).

1998

62.   Лет из над де тињ ства / [ли
ковна опре ма Сло бо дан Шт етић]. 
– Сме де ре во : МФП Сме де рев ска 
пе снич ка је сен ; Бе о град : Сан ба, 
1998 (Бе о град : Сан ба). – 175 стр. : 
илу стр. ; 21 cm . – (Би бли о те ка 
Злат ни кљу чић ; књ. 5)
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: За што не ке пе сме не 
во лим (7); Ма ла де ца (8); Ла жљи ва 
пе сма (9); Дру гар ска (10); Зи ма (11); 
Зим ске ча ро ли је (12); Та ња (13); О 
хле бу (14); И ја чу јем ка ко ра стем 
(1516); Кад во лиш (17); Пти ца де тињ
ства (18); Ка ко се ра сте (19); Ро ди тељ
ска (22); Без бај ки је чо век сам (23); 
Ли си ца и мај мун (24); Ма га рац ко ји 
је но сио идо ла (25); У ба сна ма све је 
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ја сно (26); Ма ли на (27); Ја го да (28); 
Орах (29); Нар (30); Ду ња (31); Ку пус 
(32); Гра шак (33); Бе ли лук (34); Па суљ 
(35); Чо ко ла да (36); Слат ки ши (37); 
Успа ван ка (38); Дар ји за по ми ре ње 
(41); Успа ван ка (42); Ти ћеш ра сти 
(43); Ка сни снег (44); Про лећ но пи смо 
(45); У ле то (46); Ше сте ла сте (47); 
Пр ви раз ред (48); Ле то у све сци (49); 
Де вој чи це се ра но за љу бљу ју (50); 
Де вој чи це са ња ју (51); Пти це у гру
ди ма (52); Ка ко ве че те че (53); Бег из 
де тињ ства (5455); Ма ле са мо ће (56
57); Упо зна ћеш страх (58); Кад гле
даш ре ку (59); О јед ном де ча ку (60); 
Све бо ли у од ра ста њу (63); Де ча ци 
се пла ше по ра за (64); Пи смо М. (65); 
Пам ти пти цу (66); Бу ди при ја тељ 
ве тру (67); Ка ко се бр зо од ра сте (68); 
Пи смо Вла ди ми ру (69); Не по сла то 
пи смо (70); Ма ма чи та та ти на пи сма 
(71); Та ко ми се по не кад пла че (72); 
Ко ја го ра (73); По ша љи ми џем пер 
(74); По бе ћи ћу одав де (75); А шта ћу 
ја? (76); Све је кре ну ло на о па ко (77); 
Ово га ле та (78); ТВ про грам (79); Свет 
је чу дан (80); Де тињ ство ти се вра ћа 
у сну (83); Де да је на бр ду из над гра
да (84); Сву ноћ је ме сец ви рио (85); 
Го ди не не ке да ле ке (86); Не мој ча са 
ча си ти (87); Но во го ди шња ба ла да 
(88); На пи ши ма лу пе сму (89); Не ка 
бу де ти ши на (90); Ра до сни ца (91); 
Ве дра пе сма (92); Ста ра ма сли на на 
Ми ро ви ци (93); Шта ће мо де цо сад? 
(94); Сти хо ви за де цу Ву ко ва ра (95); 
Пе сма за кар не вал про ле ћа 20.3.1998. 
(96); Ва жне ре чи (99100); О го во ру 
(101); О књи га ма (102); О шко ли (103); 
О тај ни (104); О шут њи (105); О вер
но сти (106); О про ла зно сти (107); О 
смр ти (108); О са мо ћи (109); О тиши
ни (110); О ту ги (111); О ро ди те љи ма 
(112); О пе сма ма (113); О по ве ре њу 
(114); О пи сми ма (115); О стра ху 
(116); О сну (117); О де тињ ству (118); 
О љу ба ви (121); О ме лан хо ли ји (122); 
О од ра ста њу (123); О ми ри су (124); 
О бор би (125); О го ди шњим до би ма 
(126); О ле ту (127); О про ле ћу (128); О 
је се ни (129); О зи ми (130); О ра до сти 

(131); О обла ку (132); О сне гу (133); О 
ро си (134); О лек ти ра ма (135); О не
жно сти (136); Змај (137); Де сан ка оде! 
(138); Де ца ће по бе ди ти (141); Род на 
ку ћа (142); Мај ка (143); Пут на За лом 
(144); Ку ћа Еми но ви ћа (145); Ку ћа 
(146); Ма ла све ћа (147); Си ро тињ ска 
(148); У све тлу оку пан (151); Де чак је 
опет сам (152); Хе миј ске олов ке (153); 
Пан (154); Олов ка с гу ми цом (155); 
Кр сна сла ва (156); Го спод ске ку ће 
(157); На Не ве си ње ле гла зи ма (158); 
Пе де сет и тре ћа (159); Зла ћа них књи
га на сло ви (160); Ма ла сре ћа (161); 
Обрен оде на пу те (162); Крај де тињ
ства (163); Пра зне стра ни це спо ме
на ра (164). По сто ја ност де тињ ства у 
пе сма ма Пе ре Зуп ца / Сло бо дан Ж. 
Мар ко вић (166173). Пе ро Зу бац о 
Пе ри Зуп цу (174175).

1999

63.   Не ша љи ки шу / иза брао Ду
шан Го ве да ри ца. – Под го ри ца : 
Ок то их ; Ник шић : КЗ „В. Ми ју
шко вић” ; Би је ло По ље : Ли бер тас, 
1999 (Ник шић : Ко ле). – 29 стр. ; 
17 cm. – (Би бли о те ка Ода бра на 
по е зи ја)
Ау то ро ва сли ка на ко ри ца ма. – 
Ти раж 1000. 
С а д р ж а ј: Не ка ће ру ка ли ста ти 
(5); Ди са ти се ћа ња (6); С дру ге стра
не ху ма (7); Се стре су ишле по во ду 
(8); Не ко је у сну (9); Брат ми низ по ље 
про ја ха (10); Со ба пу на ми ра [тј. мора] 
(11); Ба ја ли ца (12); Благ да је час (13); 
Мо ли тве (1415); Мо стар ске ки ше (16
24); Ру ска вар ка 21. [Када бих те ре
чи ма...] (25); Не ша љи ки шу (26); Јед
но став на пе сма (27); Пре сек сна 8. 
[Покриј очи књи гом ко ју пред сан...] 
(28); Онај ко ји ће би ти (29). 

2001

64.   Пти це у гру ди ма : иза бра не 
и но ве пе сме / [слике на ко ри ца ма 
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и цр те жи у књи зи Ацо Опачић]. 
– Бе о град : Но лит ; Ру ма : Срп ска 
књи га, 2001 (Ру ма : Срп ска књи
га : Гра фам про мет). – 118 стр. : 
илу стр. ; 20 cm. – (Љу би ча ста би
бли о те ка Мо ја књи га. Са вре ме на 
срп ска књи жев ност за де цу)
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Пти це у гру ди ма (519): 
Дар ји за по ми ре ње (7); Ша пу ће је сен 
(8); Пр ви раз ред (9); Успа ван ка за Д. 
(10); Де вој чи ца и мо ре (11); Про ле ће 
(12); Ле то (13); Је се ња пе сма (14); Де
вој чи це са ња ју (15); Пти це у гру ди ма 
(16); Де тињ ство ти се вра ћа у сну (17); 
Сву ноћ је ме сец ви рио (18); Де да је 
на бр ду из над гра да (19). – Све што 
жи вот зна чи (2142): О ра до сти (23); 
О ми ри су (24); О обла ку (25); О сне гу 
(26); О не жно сти (27); О од ра ста њу 
(28); О ти ши ни (29); О са мо ћи (30); 
О ту ги (31); О пе сма ма (32); О ро ди
те љи ма (33); О по ве ре њу (34); О пи
сми ма (35); О стра ху (36); О сре ћи 
(37); О на ди (38); О сну (39); О де тињ
ству (40); О љу ба ви (41); О смр ти (42). 
– Бу ди при ја тељ ве тру (4356): Бу ди 
при ја тељ ве тру (45); Пи смо М. (46); 
Али, тре ба да знаш (47); Пам ти пти цу 
(48); Да се вра тиш (49); Пи смо Вла
ди ми ру (50); Пи шем ти о та ти (51); О 
та ти ном за ви ча ју (52); Пе сма о На
та ши (53); Дру гар ска (54); Ко ја го ра 
(5556). – Тво је ма ле са мо ће (5771): 
Са да већ ви диш (5960); Не би уме ла 
по бе ћи (61); Сно ви у ко ји ма ви дим 
се бе као де ча ка (6263); Ако са њаш 
бе лог ко ња (64); Тво је ма ле са мо ће 
(6566); Пи шем ти о пти ци (67); Пла чу 
де вој чи це у но ћи (68); Шта си ура ди
ла с лут ка ма (69); И са мо ти се чи ни 
(70); Упо зна ћеш страх (71). – Као успо
ме на (7384): Ла ко као успо ме на (75); 
Слу шај ка ко ве че те че (76); Хо ре ла 
лип ка (77); Мо ја те реч до та кла (78); 
Све тло згу сну то у но ћи (79); Осун ча
ни цвет (80); Као леп тир (81); От пу
то ва ћеш опет (82); Уснуо је твој град 
(83); Вре ди про тр ча ти кроз свет (84). 

– Сли ка тво га сме шка (8594): Бар 
сли ка тво га сме шка (87); Је дан де чак 
са да иде (88); Ту жна пе сма (89); Шта 
има у књи га ма (90); Не ко ко га ни ка
да ни си ви де ла (91); Све ће по ста ти 
се ћа ње (92); Па ту љак са зе ле ном бра
дом (93); Гра до ви ко ји су те оп чи ни ли 
(94). – Ма ши, ма ши (95115): Ка жи 
реч пти ца (97); Снег је па дао, бео (98); 
Се ћаш се пр ве љу ба ви (99); Де ча ци 
се пла ше по ра за (100); Без од го во ра 
ика квог (101); Ма ло шкољ ке на сред 
мо ра (102); Ма ши, ма ши (103); Твој 
бег из де тињ ства (104); Све је исто у 
гра ду (105); Ме ке куп ке де тињ ства 
(106); Пе сме ко је си пи са ла (107); Као 
цр ве на нит у бес кра ју (108); Па да зве
зда па да ли ца (109); У го ди на ма деч
јим (110); И све ће то про ћи (111); 
Не што по сто ја но и све то (112); У књи
га ма за пи са но (113); Све што је ка
зи ва но (114); Пе де се ти за пис (115). 
Бе ле шка о пе сни ку (118).

65.   Там не ри ме. – Бе о град : Чи
го ја штам па, 2001 (Бе о град : Čigo
ja). – 75 стр. ; 21 cm
Тираж 300.
С а д р ж а ј: Увод на пе сма (57): 
Алек са се вра ћа из ра ја (7). – Пе сме 
из де ве де се тих (923): Бре за (11); Ма
лен бео рам (12); Си ноћ, пред не вре
ме (13); Ноћ пу ног ме се ца (14); Све 
што је јед ном све тле ло (15); Ре чи до
ти чу спо ро (16); У ноћ мир ну и све ту 
(17); Ла ку ноћ, ту го (18); Гу сто се ћа
ње (19); Благ дан ски си ро ма шки (20); 
Ја бла но ви у но ћи (21); Зво на у Вла
ди ми ру (22); Кар ло вач ка, по зна (23). 
– Пе сме из ле та 2000. (2540): У неве
ри ци, у чу ду (27); Мој зна нац Еду ард 
Сам (28); За ми че за брег ле то (29); 
Нај бо љи мо ји дру го ви (30); Чуд ни 
се ја вља ју ве сни ци (31); Да ли си и ти 
чу ла (32); Ни ког у ку ћи не ма (33); Со
ка ком отац при ла зи (34); Тра го ви 
зла том за су ти (35); Зе ле но по ље рја
зањ ско (36); За зве здом ко ја па да (37); 
Цр ни воз (38); Ве че у Ка ли по љу (39); 
Као у но ћи плач (40). – Пе сме из је
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се ни 2000. (4167): Вар ка (43); На пев 
од ту ге ткан (44); Још је у оку снег 
(45); На пи са ти пе сму (46); Раз го вор 
са Си дра ном (47); Ми хољ ско ле то 
(48); У сну (49); Је сен у град ском пар
ку (50); Ру ска пе сма (51); Се ћа ње на 
пе де се те (52); Звук у но ћи (53); Не по
зван гост (54); Си па лед (55); Упит на 
пе сма (56); Ка сна ве че ра код Д. Т. (57); 
Опро штај на, ста рин ска (5859); Ве
чер ња, ка сна пе сма (60); Опо ме на (61); 
С. Д. у сну (62); Се ћа ње на гим на зи
ју (63); Страх на сто ли ци (64); Пу то
ва ње у де тињ ство (65); Са мо ћа (66); 
Кад до ђе час (67). О пе сма ма за пи
са но / Дра го мир Брај ко вић (6970). 
За пис о „Там ним ри ма ма ”/ Мир ко 
С. Мар ко вић (7172).

66.   La so li tu di ne del le pi og ge di 
Mo star / scel ta e tra du zi o ne in ita
li a no a cu ra di Dra gan Mra o vic. – 
Ba ri : La Val li sa, 2001 (Mo dug no : 
Ar ti gra fic he Ari e te). – 75 str. ; 21 cm. 
– (Col la na di po e sia „I di a man ti” ; 
n. 30) 
Au to ro va sli ka na ko ri ca ma. – Zad
nji kor. list: [Se l’a mo re è l’u ni co...] 
/ An ge la Gi an nel li. 
S a d r ž a j: La pi og ge di Mo star (523): 
La pi og ge di Mo star = Mo star ske ki še 
(723). – La far fal la del sog no = Lep tir 
sna (2532): Tre can de le = Tri sve će 
(27); Tra po co = Usko ro ću (28); Il ma re 
= Mo re (29); Tut te le ma lat tie = Sve bo
le sti (30); L’a go dei pen si e ri = Igla mi sli 
(31); La far fal la del sog no = Lep tir sna 
(32). – So na ta o un’il lu si o ne rus sa = 
So na ta ili ru ska var ka (3356): 1. [Il due 
ago sto, al la fe sta di San Gi o van ni...] (35); 
2. [Bi sog na ri cor da re che pi o ve va...] 
(36); 3. [U no stro mo di uc cel li ver di si 
alzò...] (37); 4. [For se le sue di ta...] (38); 
5. [L’a mo re non sce glie né la città il né 
gi or no...] (39); 6. [Il sog no è us ci to dal la 
stan za...] (40); 7. [Un uc cel lo ne ro...] (41); 
8. [Ab bi a mo spe so le pa ro le...] (42); 
9. [Ab bi a mo ac ce so un fu o co...] (43); 
10. [Sto ascol tan do Mo zart...] (44); 11. 

[An che la tua vo ce...] (45); 12. [Il fi u me 
oscu ro Mo sca...] (46); 13. [Qu an do pi
an gi sem bra che can ti...] (47); 14. [Tra 
tut to qu an to è suc ces so...] (48); 15. [In 
qu e sta stan za verrà...] (49); 16. [Por to da 
Mo sca...] (50); 17. [An no to le pa ro le...] 
(51); 18. [Ve do un bam bi no in lon ta
nan za...] (52); 19. [Cer ca di ve der mi...] 
(53); 20. [Qu el lo che è ca ro a noi...] (54); 
21. [Se po tes si tes ser ti...] (55); 22. [Ti ho 
in ven ta to...] (56). – Ele gie da Li pik = 
Ele gi je iz Li pi ka (5764): 1. [Il col tel lo 
ta gli en te ta glia il mio sog no...] (59); 2. 
[Or mai da un se co lo non ci si a mo più...] 
(60); 3. [Met te va no solt to il mio cu sci
no...] (61); 4. [La na ve di mio pa dre ap
pa re nel la not te...] (62); 5. [Ti la vo dal la 
mia pel le...] (6364). – La ele gie di tr panj 
= Tr panj ske ele gi je (6574): I [in qu el
l’e sta te per la pri ma vol ta m’in na mo rai 
di lei con...] (67); II [Le di ce vo che as so
mi gli a va a un maschio di non por ta re...] 
(68); III [Por ta va al col lo una ca te ni na 
fi ne con una pic co la ico na d’o ro...] (69); 
IV [Qu el l’e sta te per la pri ma vol ta 
m’in na mo ra ti di lei spon ta ne a men te...] 
(70); V [Le ho det to ec co leg gi qu e sto 
è un po e ta per l’e sta te...] (71); VI [O ra 
ci so no gli in ver ni so pra qu e sta città 
so pra qu e sto fi u me...] (72); VII [Ar ri va 
l’a u tun no nel le sue let te re e la so li zu
di ne...] (73); VI II [Pa gi na set te di un gior
na le una po e sia per ve ra in fe de le...] (74). 
No ta bi o gra fi ca (75).

2002

67.   Mo li tva za Sla đa nu Đor đe vić 
/ [li kov ni pri lo zi Rat ko Šoć, Pa vel 
Pop, Dra gan Vi še kru na, Mi lo rad 
Mi ća Mihajlović]. – No vi Sad : Stoj
kov, 2002 (No vi Sad : Stoj kov). – 
[28] str. : ilu str. ; 23 cm 
Ti raž 300. – Str. [2425]: Na knad ni 
za pis o na stan ku pe sa ma / Pe ro Zu
bac. – Str. [2627]: Na ja vi kao u snu, 
u snu kao na ja vi / Mi o drag Pe tro
vić. – Str. [27]: Zov iz ho ra an đe la / 
Duš ko Tri fu no vić.
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68.   Мо стар ске ки ше : иза бра не 
пе сме. – Ру ма : Срп ска књи га, 2002 
(Ру ма : Срп ска књи га : Гра фам
про мет). – 192 стр. : илу стр. ; 18 
cm. – (По клон за нај дра же ; 4) 
Пре ма по да ци ма на стр. [194], илу
стра то ри су Вла ди мир Ни ко лић, 
Јан Па точ ка, Рат ко Шоћ, Ми ћа 
Ми хај ло вић, То ми слав Су хец ки. 
– Ау то ро ва сли ка на ко ри ца ма. – 
Ти раж 1.000. – Стр. 187191: Ски ца 
за пор трет пе сни ка Пе ре Зуб ца 
[!] / Зо ран Ђе рић. – Бе ле шка о пе
сни ку: стр. 192.

69.   Пти це у гру ди ма : иза бра не 
и но ве пе сме / [цртеж ау то ра из
ра дио Цвет ко Ла и но вић ; цр те жи 
Ацо Опачић]. – Ру ма  : Срп ска 
књи га, 2002 (Ру ма : Срп ска књи
га : Гра фам про мет). – 118 стр. ; 20 
cm. – (Деч ја књи га До бри ца. Срп
ски пи сци ; књ. 9)
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Пти це у гру ди ма (519): 
Дар ји за по ми ре ње (7); Ша пу ће је сен 
(8); Пр ви раз ред (9); Успа ван ка за Д. 
(10); Де вој чи ца и мо ре (11); Про ле ће 
(12); Ле то (13); Је се ња пе сма (14); Де
вој чи це са ња ју (15); Пти це у гру ди ма 
(16); Де тињ ство ти се вра ћа у сну (17); 
Сву ноћ је ме сец ви рио (18); Деда је 
на бр ду из над гра да (19). – Све што 
жи вот зна чи (2142): О ра до сти (23); 
О ми ри су (24); О обла ку (25); О сне гу 
(26); О не жно сти (27); О од ра ста њу 
(28); О ти ши ни (29); О са мо ћи (30); 
О ту ги (31); О пе сма ма (32); О ро ди
те љи ма (33); О по ве ре њу (34); О пи
сми ма (35); О стра ху (36); О сре ћи 
(37); О на ди (38); О сну (39); О де тињ
ству (40); О љу ба ви (41); О смр ти 
(42). – Бу ди при ја тељ ве тру (4356): 
Бу ди при ја тељ ве тру (45); Пи смо М. 
(46); Али, тре ба да знаш (47); Пам ти 
пти цу (48); Да се вра тиш (49); Пи смо 

Вла ди ми ру (50); Пи шем ти о та ти 
(51); О та ти ном за ви ча ју (52); Пе сма 
о На та ши (53); Дру гар ска (54); Ко ја 
го ра (5556). – Тво је ма ле са мо ће (57
71): Са да већ ви диш (5960); Не би 
уме ла по бе ћи (61); Сно ви у ко ји ма 
ви дим се бе као де ча ка (6263); Ако 
са њаш бе лог ко ња (64); Тво је ма ле 
са мо ће (6566); Пи шем ти о пти ци 
(67); Пла чу де вој чи це у но ћи (68); Шта 
си ура ди ла с лут ка ма (69); И са мо ти 
се чи ни (70); Упо зна ћеш страх (71). 
– Као успо ме на (7384): Ла ко као успо
ме на (75); Слу шај ка ко ве че те че (76); 
Хо ре ла лип ка (77); Мо ја те реч до та
кла (78); Све тло згу сну то у но ћи (79); 
Осун ча ни цвет (80); Као леп тир (81); 
От пу то ва ћеш опет (82); Уснуо је твој 
град (83); Вре ди про тр ча ти кроз свет 
(84). – Сли ка тво га сме шка (8594): 
Бар сли ка тво га сме шка (87); Је дан 
де чак са да иде (88); Ту жна пе сма (89); 
Шта има у књи га ма (90); Не ко ко га 
ни ка да ни си ви де ла (91); Све ће по
ста ти се ћа ње (92); Па ту љак са зе ле ном 
бра дом (93); Гра до ви ко ји су те опчи
ни ли (94). – Ма ши, ма ши (95115): 
Ка жи реч пти ца (97); Снег је па дао, 
бео (98); Се ћаш се пр ве љу ба ви (99); 
Де ча ци се пла ше по ра за (100); Без 
од го во ра ика квог (101); Ма ло шкољ ке 
на сред мо ра (102); Ма ши, ма ши (103); 
Твој бег из де тињ ства (104); Све је 
исто у гра ду (105); Ме ке куп ке де тињ
ства (106); Пе сме ко је си пи са ла (107); 
Као цр ве на нит у бес кра ју (108); Пада 
зве зда па да ли ца (109); У го ди на ма 
деч јим (110); И све ће то про ћи (111); 
Не што по сто ја но и све то (112); У књи
га ма за пи са но (113); Све што је ка зи
ва но (114); Пе де се ти за пис (115). Бе
ле шка о пе сни ку (118).

70.   Сме јуљ ци : [пародије] : пр ви 
пут упа ро ђе но на ше пе сни штво 
за де цу. – Но ва Па зо ва : Бо нарт, 
2002 (Но ва Па зо ва : Бо нарт). – 
113 стр. : илу стр. ; 20 cm. – (Би бли
о те ка Жар пти ца)
Ти раж 1.000.
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С а д р ж а ј: Уме сто пред го во ра (56); 
Мој брат : Алек сан дар Ву чо (7); Ша
ре на пти ца : Де сан ка Мак си мо вић 
(8); Де да, ки ша и ки шо бран : Гви до 
Тар та ља (9); Ми ра и Спи ра : Ни ко ла 
Дре но вац (10); Пти ца : Бра ни слав Л. 
Ла за ре вић (11); Шта сам у шу ми ра
дио : Гри гор Ви тез (12); Ле то : Мом
чи ло Те шић (13); Ме двед на дру му : 
Сло бо дан Ла зић (14); Ће тињ ска  : 
Бран ко Ћо пић (15); Гра дић Зе лен гај : 
Ду шан Ко стић (16); Бе ли ме двед : 
Ду шан Ра до вић (17); Из ме ђу ига ра : 
Вас ко По па (1819); Сло ве ни ста ри : 
Во ја Ца рић (20); Ду нав ска пе сма : Ар
сен Ди клић (21); Зе ка : Бран ко Жив
ко вић (22); Снег у Вој во ди ни : Ми ра 
Алеч ко вић (23); Ма ти : Бран ко В. Ра
ди че вић (24); Де ди на же ља : Дра ги ша 
Пе њин (25); Мо ја пе сма о Зма је вој 
пе сми : Ђор ђе Ра ди шић (26); За што 
по сто ји сви јет : Иван Це ко вић (27); 
У сре ду : Дра ган Лу кић (28); Не зва
ни гост : Сло бо дан Мар ко вић (29); 
Гу ри је ва пе сма : Сте ван Ра ич ко вић 
(30); Све мир ска пе сма : Ла за Ла зић 
(31); Ки ша : Дра ган Ку ли џан (32); Ве
ве ри ца : Ми ле на Јо во вић (33); Про
тест на пе сма : Ми ро слав Ан тић (34); 
Гра ди те љи : Ран ко Си мо вић (35); 
Коња ја ше Ми шу љак : Бо жи дар Ти
мо ти је вић (36); Ја па нац : Ду шан Ђу
ри шић (37); Смех је ва жан : Ми тар 
Ми тро вић (38); Гли ша Дил бе ров : 
Ра ша По пов (39); Ди би дус скром на 
пе сма : Ђор ђе Фи шер (4041); Та ма
ра : Дра гу тин Ог ња но вић (42); Два 
пут ни ка : Ду шко Три фу но вић (43); 
Две бре зе : Спа со је Па ко Ла бу до вић 
(44); Ко ша ва : Ми лу тин Сми ља нић 
(45); Љу бав ни дво бој : Вас ка Ју кић
Мар ја но вић (46); Лу ла и ка пе тан : 
Бра ни слав Црн че вић (47); Ру же  : 
До бри ца Ерић (48); Ку ћа : Ми лен ко 
Ма тиц ки (49); Де ца су пра ва ар ми ја : 
Ве ли мир Ми ло ше вић (50); Па суљ 
биљ ни : Ми ло ван Да ној лић (51); Тај на 
за љу бљи ва пе сма : Љу би ша Ђи дић 
(52); Син ди кал но де те : Алек сан дар 
Се ку лић (53); Ави он : Бра ни слав Пе
тро вић (54); Пи смо : Гор да на Бра јо вић 

(55); По ра нио Ми ло рад : Ра ша Пе рић 
(56); Ти си мо је ма ло лу че : Ар сен 
Де дић (57); Љу бав на пе сма : Кр сти
во је Илић (58); Стра шни зец : Вла да 
Сто јиљ ко вић (59); Ка ра ђор ђе : Мир
ја на Сте фа но вић (60); Две бу ба ма ре : 
Ма ти ја Бећ ко вић (61); Му шка пе сма : 
Па вле Јан ко вић Шо ле (62); Сонг о 
сон гу : Љу би во је Ршу мо вић (63); Дру
га љу бав : Ми ро слав На ста си је вић 
(64); Уса мље ни пас : Сло бо дан Ста ни
шић (65); Је жљи ва пе сма : Дра го љуб 
Јек нић (66); По ро дич на пе сма : Бо
шко Бо ге тић (67); Ја ми слим ова ко : 
Дра го мир Ћу ла фић (68); Зве зда ни 
ма чак : Ра до мир Ми ћу но вић (69); За
вр ну та за вр зла ма : Сто јан ка Гро зда
новДа ви до вић (70); Пе сма за над де
ца и сте : Иван Рас те го рац (71); Леп
ти рић : Ра да Сте фа но вић (72); Лав 
ко ји му ца : Ми ша Ста ни са вље вић 
(73); Успо ме на на риб њак : Ра де Обре
но вић (74); Оде др ве ће : Сло бо дан Па
ви ће вић (75); Ка ко се пра ви пе сма : 
Зо ран Ста но је вић (76); Не ма : Пре
драг Чу дић (77); Раз вод бра ка : Ла
сло Бла шко вић (78); То пли не тре ба : 
Вла ди мир Ан дрић (79); Успа ван ка : 
Го ран Ба бић (80); Мој отац про да је 
њи ву : Бо шко Ло мо вић (81); Јул ска 
пе сма : Ра до мир Ан дрић (82); Ста ри 
Сло ве ни : Ми ло ван Ви те зо вић (83); 
Вла ди ми ро ва пје сма : Рај ко Пе тров 
Но го (84); О ле ко ви ма : Ра до ван Ка
ра џић (85); Вра ти ја се Ши ме : Та ња 
Кра гу је вић (8687); Ка ко су пти це 
до би ле пер је : То дор Бјел кић (88); 
Ду ња : Љу бо мир Ћо ри лић (89); Та ко 
не ка ко : Ми лан Мр даљ Мр ђа (90); 
Та та је гла гол : Мо шо Ода ло вић (91); 
По вра так с фе ри ја : Дра го мир Брај
ко вић (92); Ту жна Са ња : Гра ди мир 
Стој ко вић (93); Пи смо Де да Мра зу : 
Зо ран Ђу мићВа ња (94); Ја чам ми ши
ће : Ра ле Ни ша вић (95); Све се де вој
чи ца ма ви ди у очи ма : Ми ло мир Ђу
ка но вић (96); Та ти на ста ра дру жи
на : Ду шан Го ве да ри ца (97); Сли ка 
за ви ча ја : Бла го је Ро гач (98); Ста ри 
нов чић : Не дељ ко Тер зић (99); Де сно 
кри ло : Ми ло мир Кра го вић (100); 
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Ба ла да о са мо ти њи : Дра ган Ра ду ло
вић (101); Де вој чи це и па ху ље : Зо ри
ца Ба јинЂу ка но вић (102); Мо ја љу
бав пр ва : Дра го мир Ђор ђе вић (103); 
Дру гар ска пе сма : Ни ко ла Ву ји чић 
(104); Пи смо си ну : Бла го је Ба ко вић 
(105); Нај љу бав ни ја љу бав : То де Ни
ко ле тић (106); По бе ди ћу, не го шта : 
Не дељ ко По па дић (107); Чи та ју ћи 
кла си ке : Ми лу тин Ђу рич ко вић (108). 
О па ро ди ја ма Пе ре Зуп ца / Ми ро
слав На ста си је вић (109110). Из у зе
тан про је кат / Ра до мир Ми ћу но вић 
(111). Пи сац о се би (112113).

2003

71.   Ко те са да љу би : из бор нај
леп ших љу бав них пе сма ма / [илу
страције Је ле на Блечић]. – [1. изд.]. 
– Зе мун : Ни јан са, 2003 (Бе о град : 
Гра фо лик). – 159 стр. ; 21 cm. – 
(Би бли о те ка Сно ви ђе ња)
Ти раж 1.000.
С а д р ж а ј: Сун ча ни кључ (716): Ру
ком си из над гра ња (7); Ста ја ли смо 
под бре гом, а иза нас је би ла ки ша 
(8); Ства ри ко је су про шле (9); Је ди но 
ће оста ти (10); Љу ди у на шим го ди
на ма (11); Де ча ци ће се вра ћа ти ка сно 
(12); Сет на (13); Ви дим те на висoком 
бре гу (14); Ал ба Ма до на (15); Мр тви 
при ја те љи, Христ иза ви тра жа (16). 
– Од бра на пу то ва ња (1734): Све 
тво је бо ле сти (19); Не ша љи ки шу 
(2021); Са оне стра не ре ке (22); Тач
ка у про сто ру (23); Дом у осо ју (24); 
Доди ру јем те је зи ком (25); Сан о ме ни 
(26); Та ле та (27); Ода тле те по зна јем 
(28); Онај ко ји ће би ти (29); Од бра на 
пу то ва ња (30); Учи ти од не са ни це 
(31); Овој ни ца (32); На лик те би (33); 
Све што је би ла ва тра (34). – Лик на 
ру бу пре де ла (3544): За кљу чај пе
смо сан (37); О ствар ној љу ба ви (38); 
Нок тур но (39); Ти са (40); Је сен на 
Зри њев цу (41); Из пре пи ске (42); Речи 
твог де ча ка (43); Твој лик на ру бу 
пре де ла (44). – Ши бен ски на пје ви 

(4558): Тре ба да се де си дан (4748); 
Она ноћ на зве зда (49); Ле то у деч јим 
ко ли ци ма (50); А мо ре је под ок ном 
(51); Као по сле љу ба ви (52); Не ко пла
че у но ћи (53); Ако за бо ра вим да ди
шем (54); Ју тар ња (55); Уса ма (56); До
ру чак (57); Не би ра се љу бав (58). – 
Из ве чер (5987): На у чих се во ле ти 
те (61); Звер та у те би (62); Ра дост 
по зна (63); Не ма ти те (64); Где ми ти 
би (65); Мут не го ди не (66); Љу бе ћи 
се у стра ху (67); Док коп ним у ћут њи 
(68); Би ва да те усним (69); Љу би ти 
на ма ле но (70); На сту ди, про лет њој 
(71); Три све ће (72); Отац ја ше низ 
по ље (73); На Кал ва ри ји (74); Др во у 
по љу (75); Ту жни пе вач (76); Ни од 
љу ди, ни од Бо га (77); Црн ве тар у 
по љу (78); Кри ла та де ца (79); Не ма 
тог мо ра (80); Уско ро ћу (81); Ме се
че ва со на та (82); Ста ра ра дост (83); 
За ина вре ме на (84); Сан Ге ор га Тра
кла (8587). – Мо стар ске ки ше (8999). 
– Благ да је час (101121): Сет на опет 
(103); Као про ле ће (104); Ру ка (105); 
Пред ки шу (106); Раз ми чем очи ма 
го ру (107); Ју тра као ја бу ка (108); Про
лет ње пи смо (109); Благ да је час (110); 
Као у ову зо ру (111); Ула зиш у пе сму 
као у врт (112); Док сам те имао (113); 
По то ња љу ве на (114); Ле то из ла зи из 
гра да (115); Пре те че ми кр ви (116); Ти 
спа ваш (117); Пи смо (118); Цр на су за 
(119); За у веч на пе сма (120); У мр твих 
пе сни ка дру штву (121). – Ла ку ноћ, 
ту го (123137): Ла ку ноћ, ту го (125); 
Гу сто се ћа ње (126); Да ли си и ти чула 
(127); Кад до ђе час (128); Ру ска зи ма 
(129); Спи раш дан са ли ца (130); А још 
ти пи шем (131); Ноћ ни ку па чи (132); 
За ју тра по ђем пре ко бре га (133); Оп
се на (134); Кад не бу де те (135); Опро
штај на, ста рин ска (136137). – Из 
Лен ке Дун ђер ске (139159): Лен ка 
Ла за ру Ко сти ћу у шет њи, у вр ту Че
ла рев ског двор ца (141159).

72.   No ve pe sme. – [1. izd.]. – Novi 
Sad : Stylos, 2003 (No vi Sad : Stylos
print). – 373 str. : au to ro va sli ka ; 
24 cm. – (Iza bra ne pe sme)
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Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Po sve te (743): Sen tan drej
ska (9); Pot pis ure zan u ka men (10); 
Ta ko i mi (11); Dun te ve tri (12); De čak 
se vra ća iz ra ta (13); Ri ci na pe sma (14); 
Mo li tva za Lju mi ja (15); Iz za pi sa sa 
se ve ra (1617): 2. [Le pi se reč...] (16); 3. 
[Ju tro me za ti če pred go mi lom ka me
nja...] (17); Di ja log (1819); Zim ski pej
zaž (20); Že ne ko je ne vi deh ni kad (21); 
Da san ras tu ma čim (22); Blag dan ski 
hleb (23); Mo na si pred Do bru nom (24); 
Vi no od cr nog grož đa (25); Do dol ska 
pe sma o Zob na ti ci (26); Vi dov dan ska 
pe sma, za som bor ske đa ke (27); Po ru ka 
som bor skim đa ci ma, 28. 6. 2002. (28); 
Bož ja ru ka (29); Ume sto če stit ke za ro
đen dan Sa vi Stoj ko vu, sli ka ru (3031); 
Pi smo ro đen dan sko M. An ti ću (3435); 
A još sve tle re či (36); Sli kar za gle dan 
u niš ta vi lo (37); Vi de li smo (38); Glas iz 
sna (3940); Za u več na pe sma (41); Za
vet na pe sma (42); Taj na pri ja telj stva (43). 
– Pre pe vi sli ka (4582): Sti ho vi na mo
ti ve sli ka Zdrav ka Man di ća (4754): 1. 
[Na si vu plah tu rav ni ce le gla je tro ma 
ve čer...] (47); 2. [Sen ka čam ca na vo di. 
Sen ka čo ve ka u čam cu...] (47); 3. [Ver
me ro va de voj ka ko ja či ta pi sma. Či tam 
od ble sak sli ke...] (48); 4. [Ju tro otva ra 
sli ku. Vr be se ogle da ju...] (48); 5. [Ver
mer ula zi u ate lje no ću, kri šom, kao 
tat...] (49); 6. [Sli kar je iza šao na uli cu. 
Dan je sve tao...] (49); 7. [Vo de ni duh 
ne će iz ro ni ti iz vo de...] (50); 8. [Kiša 
pa da na grad. Na po lja oko gra da...] (50); 
9. [Mo glo bi se ući u sli ku i na no vo...] 
(51); 10. [U po lju lu da je kao be le zi...] 
(51); 11. [Va sce li let nji dan...] (52); 12. 
[Pog nu te sen ke pro mi ču...] (52); 13. 
[Sneg se to pi, sen ke se to pe, umi re...] 
(53); 14. [Lju di od la ze u ras te glji voj ko
lo ni...] (53); 15. [Žene na oba li umo ta ne 
u ti ši nu...] (54); Pe sme na mo ti ve sli ka 
Dra ga na Stoj ko va (5582): Oko (55); O 
stvar nom i ne stvar nom (56); Grad u 
ko jem ni smo (57); Ma grit te I i II (58); 
Ne će pa sti ki ša (59); Sta ri maj sto ri (60); 
Kva drat I (61); Kva drat dva (62); Kva drat 
tri (63); Kva drat IVVI (64); Kva drat 

VII (65); Teš ka ze mlja (66); Ucr taj svo ju 
du gu (67); Ze mlja (68); Ča ša sa že le om 
(69); De voj ka sa pe rom (70); Kap ži vo ta 
(71); Oblak i cr ve na kap (72); Sli ka na 
sli ci (73); Co caco la (74); Sli ka var ka 
(75); Na ru še na le po ta (76); Sli ke u sli ci 
(77); Pilj ci (78); Ob lu ci i pe ro (79); An
đe li (80); Va zduh vo da i ze mlja (81); 
Trag – pop art (82). – Pe sme lju be Stra
hi no ve (83126): 1. [Ze mlja smo sa mo 
i prah, go spo da ru...] (85); 2. [Zna li zve
zda u ne bu, zna li pti ca u go ri...] (86); 
3. [O, be li ko nji vi lin ski...] (87); 4. [I 
ru žin grm se uz bre zu...] (88); 5. [Ne ka 
mu nja ne be ska...] (89); 6. [(Jug Bog da
no va pe sma)...] (90); 7. [(Pe sma Stra hi
ni ća ba na)...] (91); Pi sma Do si te ju (92
96): 1. [Sve je dra gi Do si ti je...] (92); 2. 
[S tor nje va na ših još zvo ne zvo na...] 
(93); 3. [Čuj pe va sla vuj u go ri...] (94); 
4. [Od Ča ko va do Ho po va...] (95); 5. [Iz 
onih do brih, sta rih vre me na...] (96); 
Ume će tra ja nja (97); Pro log (97): 1. [Va
tro, bu di se stra sun cu...] (97); 2. [Da kao 
ze mlja tra ju oni...] (97); Pre de li iza sun
ca (9899): 1. [Pre de li iza sun ca...] (98); 
2. [Pre de li ši ro kog po lja...] (99); Nek 
bu de sret na ru ka (100); Va tro, bla ga reči 
(101); Za pev na : (u po lju je či svi ra la) 
(102); Ra do va nje va tri (103104): [1] 
[Tre ba pro na ći ze mlju ko ja se...] (103); 
2. [Sa ze mljom tre ba umre ti...] (104); 
Ne pre ko ri nas ze mljo (105); O zve zdi 
ko ja zna gde spa va zla to ili Pe sma o 
ume ću tra ja nja (106107); Uči ti od ze
mlje (108); Ako umeš sa ze mljom (109); 
Ter ra ili Ume će vo lje nja (110111); Sli ke 
iz Ki kin de (112113): 1. [Me ko ju tar nje 
sve tlo...] (112); 2. [Čuli su se ko nji u 
po lju...] (113); Mo li tva za S. Đ. (114126): 
*** [Po ho di me u snu de voj či ca, bi da 
pro go vo ri...] (114); *** [U snu san de čak, 
ve dar, je dva se pre po zna jem...] (115); 
*** [Ne znam te pa ne znam ni da li si 
po ra sla...] (115); *** [U se ni vi so kog 
sta bla vi dim te i sve je oko...] (116); *** 
[Sve tlost si pa u san kao iz ka bli ce mle
ko...] (116); *** [San je ne si gur na kr let ka 
za raz go vor dva ju...] (117); *** [Sa ko je 
zve zde tvoj smeh zvo nak no ćas pa da...] 
(117); *** [Ne traj ne fo to gra fi je. Sve što 
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bi ti...] (118); *** [Spa vaj ma la taj no. U 
san se skri...] (118); *** [Ne ka tvo ja ra
dost dav na, ve se lost smer na...] (119); *** 
[Sve ta gu sta ti ši na. Šuš ti ba grem u ba
šti...] (120); *** [Da li vi diš to ko smič ko 
zrn ce pra ha...] (121); *** [U da ra olu jan 
ve tar u ok na, u oč ne kap ke...] (122); *** 
[Ne ma te da ni ma, ne de lja ma, a upor no 
te pred san...] (122); *** [Đerdan, đur đe
vak, đa vo lak, đ iz tvog ime na...] (123); 
*** [Ne ko pla če u no ći, ču ješ li, umeš li 
ču ti...] (123); *** [Već zi ma na iz ma ku 
bi, i pr vi ni če cvet beo...] (124); *** [Da 
li je ze le na ki ša, da li je pla va, lju bi ča sta 
da li...] (124); *** [I za bre ga se po ma lja 
le pljiv i gust dim...] (125); *** [Ne ko je 
pro suo na ran dže na dru mu, i ta je sli
ka...] (125); *** [Dešava se, u vre vi, u 
ti ši ni, da jed no stav no mo ram da za pi
šem...] (126); *** [Šta be hu na ši raz go
vo ri u ne mo ći, o če mu ne za pi sa smo...] 
(126). – Kao krik de te ta (127149): San 
ča ro li jom do zi va (129); Ga leb jed nog 
le ta (130131); Po žu tom plat nu po dne
va (132); Ru ska du ša (133); Ja go de u za
vi ča ju (134); Glas u ti ši ni (135); O očaj
ni ci ma (136); Ka ko krik de te ta (137); U 
sen ci mo sta (138); Ka zan ska go spa (139); 
Je sen smi ra ja (140); Mu zi ka u Pa vlov
sku (141); Pe sni ko va bur mu ti ca (142); 
Le to iz la zi iz gra da (143); Ni ki tin an đeo 
(144); Usred po lja (145); Čo vek na pe šač
kom pre la zu (146); Put u Sa mar kand 
(147); Put na ko jem sto ji de čak (148); 
Ru ka ko ja sa nja (149). – Pod sta kle nim 
zvo nom (151183): Reč most (153); U gluv 
čas (154); Go spa od sne ga (155); Knez 
Miš kin u Ne ve si nju (156); Sa mo se ća
nje (157); Opšta su za (158); Dok pre bi
ram po se ća nju (159); Te ma: Sa ra je vo 
(160); Ra su to ve dri lo (161); Gu sti san 
(162); Lon či ći re či (163); Sep tem bar (164); 
Na do mak oči ju (165); Ćut nja go le ma 
(166); En gle ska ki ša (167); Jor go va ni u 
vr tu (168); Okus kriv nje (169); Kad se sve 
sa be re (170); Cr na tra va (171); Or kan
ski vi so vi (172); Cr kva ko je ne ma (173); 
Olov ni voj ni ci (174); Pod sta kle nim 
zvo nom (175); Sve je bli ži čas (176); Go
di ne iz gnan stva (177); Pi smo o Tra klu 
(178); Iz sno va de ti njih (179); Noć ni 

haj ka či (180); Mi lje vač ka sve tla (181); 
De ča kov plač (182); Po sle to li ko go di na 
(184). – Rat ni za pi si (185218): *** [Po ku
šavam da se se tim ko li ko je Go spo du...] 
(187); *** [Plaše nas jer nas se pla še...] 
(187); *** [Na ve sti ma u ne de lju 28. mar
ta 1999. u 14.15 u sklo niš tu u Ni šu...] 
(188); *** [Ma le su re či da is ka žu gorči
nu...] (188); *** [Puc nji u sve tu ne de lju...] 
(189); *** [Ni je pr vo a pril ska ša la...] (189); 
*** [Gle dam li ca za ro blje nih ame rič
kih...] (190); *** [Ne znam en gle ski...] 
(190); *** [Sta jao sam u Du nav skom 
par ku u se ni vi so kog...] (191); *** [Je  da
na e sti je dan da ni sam pro či tao ni...] 
(191); *** [Loveći ve sti na ra di ju...] (192); 
*** [Po sle ve sti i rat nih ana li ti ča ra...] 
(192); *** [Vi ni ste mi sli li na Ame ri kan
ce za ce lo ka da ste...] (193); *** [Ci lja ju 
le pe pla ni ne, le pe po to ke...] (193); *** 
[Da je Sta ne sku živ bio bi sva ku ve
čer...] (194); *** [Gla so vi iz ra di ja. Le po 
sro če na...] (194); *** [Po mo ra na slo bo
du, na za sta vu, na utvu...] (195); *** [Na 
zi du rad ne so be dr žim fo to mon ta žu...] 
(195); *** [Na ju  tar njim ve sti ma 1. 
ma ja...] (196); *** [Zvo ne zvo na sa Sa bor
ne cr kve...] (196); *** [Tre ba za bo ra vi ti 
sip ko mle ko u pra hu...] (197); *** [Va lja 
se sa svim svo jim dra gu lji ma...] (197); 
*** [Do neo La zar Ma noj lo vić...] (198); 
*** [Za vre me ra ta na pi sao sam sa mo...] 
(198); *** [Dva da na da niš ta ne go ri...] 
(199); *** [Što gor ča zbi lja...] (199); *** [U 
snu se po ja vi mlad kao mla do sta blo...] 
(200); *** [Čitah no ćas po sle bom bi...] 
(200); *** [Ma le na Ja nja Mi ko vić...] (201); 
*** [A ko je gu sta ki ša, ako je ne bo...] 
(201); *** [Oživljavam u se ća nju sli ku 
na ko joj...] (201); *** [Pe snik u no či de
žu ra i obi la zi ku ću...] (202); *** [Va trom 
će na tvo je oči le pa sli ko...] (203); *** 
[Doći će moj kon do ti e re, in ter bri ga de...] 
(204); *** [Strašna će uda rit po ko ra na 
nji ho ve ne do volj no...] (205); *** [U belu 
har ti ju cr na slo va uku ca vam...] (206); 
*** [Mo ji su pri ja te lji otiš li na dru gu 
oba lu...] (207); *** [San je pre va ra. Ne 
pam tim sno ve...] (208); *** [U no ći glas 
pri ja te lja...] (208); *** [U so bi u ko joj 
ra dim po ja vlju ju se go di na ma br ze...] 
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(209); *** [O ni bi hte li da mi osta ne mo 
na dve oba le...] (210); *** [Gle dam ih 
ka ko uži va ju u svo jim straš nim...] (210); 
*** [I ni ka da ne će te vi še bi ti na lik iz
vor skoj vo di...] (211); *** [Iz dvo riš ta, 
u Mi le ti će voj...] (212); *** [Po no vo nas 
uče da se...] (213); *** [Ne znam ko ji je 
dan...] (214); *** [To li ko le pih li ca vi deh 
na...] (214); *** [Sr bi iz Dal ma ci je...] 
(215); *** [Na ju tro, osmo ga ma ja, po 
ve tru...] (216); *** [Strašna ćut nja no ći, 
po sle plo tu na...] (217); (Mi li ca Ra kić iz 
Ba taj ni ce kao deč ja pe sma) (218). – 
Tam ne ri me (219234): Alek sa se vra ća 
iz ra ja (221); Bre za (222); Ma len beo ram 
(223); Si noć, pred ne vre me (224); Noć 
pu nog me se ca (225); Sve što je jed nom 
sve tle lo (226); Re či do ti ču spo ro (227); 
U noć mir nu i sve tu (228); La ku noć, 
tu go (229); Gu sto se ća nje (230); Blag
da ni si ro maš ki (231); Ja bla no vi u no ći 
(232); Zvo na u Vla di mi ru (233); Kar lo
vač ka, po zna (234). – Pe sme iz le ta 2000. 
(235250): U ne ve ri ci, u ču du (237); 
Moj zna nac Edu ard Sam (238); Za mi če 
za breg le to (239); Naj bo lji mo ji dru go vi 
(240); Čud ni se ja vlja ju ve sni ci (241); Da 
li si i ti ču la (242); Ne kog u ku ći ne ma 
(243); So ka kom otac pri la zi (244); Tra
go vi zla tom za su ti (245); Ze le no po lje 
rja zanj sko (246); Za zve zdom ko ja pa da 
(247); Cr ni voz (248); Ve če u Ka li po lju 
(249); Kao u no ći plač (250). – Pe sme iz 
je se ni 2000. (251277): Var ka (253); Na
pev od tu ge tkan (254); Još je u oku sneg 
(255); Na pi sa ti pe smu (256); Raz go vor 
sa Si dra nom (257); Mi holj sko le to 
(258); U snu (259); Je sen u grad skom 
par ku (260); Ru ska pe sma (261); Se ća
nje na pe de se te (262); Zvuk u no ći (263); 
Ne po zvan gost (264); Si pa led (265); 
Upit na pe sma (266); Ka sna ve če ra kod 
D.T. (267); Oproš taj na, sta rin ska (268
269); Ve čer nja, ka sna pe sma (270); Opo
me na (271); S. D. u snu (272); Se ća nje na 
gim na zi ju (273); Strah na sto li ci (274); 
Pu to va nje u de tinj stvo (275); Sa mo ća 
(276); Kad do đe čas (277). – Kad se ja ve 
zvo na (279308): U zim nim ča si ma (281); 
Po krij se uspo me nom (282); Dva žu ta 
li sta (283); Rast ko u Hi lan da ru (284); 

U več ni za vi čaj (285); Pe sma ne će u svet 
(286); Kr va vi trag (287); Iz da le ka (288); 
Sneg u Pa vlov sku (289); Pla vi arilj ski an
đeo (290); Bli zan ci sa ru ske iko ne (291); 
Kad se ja ve zvo na (292); Sve tlo tvo ga oka 
(293); Glas iz no ći (294); Let nja sli ka 
(295); De či ji hor pe va „Svja ti Bo že” (296); 
Be sa na (297); Po sled nje pi smo Hri stu 
(298); Na vest o smr ti Ize ta Sa raj li ća 
(299302): 1. [Zar ti se ne či ni...] (299); 2. 
[Ti ode Sa raj li ću u vr to ve raj ske...] (300); 
3. [Cr nog li da na za bra ću po pe ru...] 
(300); 4. [I de smrt s ko som cr nim bre
gom sna...] (301); 5. [Kad ne bo mo ju 
bra ću uzi ma...] (302); 5. [Izađe i ti iz 
ovog mra ka...] (302); De čak pred Mo na 
Li zom u Lu vru (303); Sve tla Pa ri za (304); 
Pre pev stra ni ce iz Du či će vog Rim skog 
dnev ni ka od 28. sept. 1937. (305); Jo van 
Du čić na pri je mu kod gro fa Ća na 30. 
ju la 1937. (306); Po vra tak Mo sta ru (307
308). – Pe sme iz dra me u sti ho vi ma 
„Len ka Dun đer ska” (309317): Len ki na 
osam na pe sma (311); Len ki na za vet na 
pe sma (312); Len ki na po smrt na pe sma 
(313314); Ko sti će va sa mot njač ka pe
sma (315); La za ro va [sic!] za vet na pe sma 
(316); La za re va pred smrt na pe sma (317). 
– O pe sma ma za pi sa no (319361): Ski ca 
za por tret pe sni ka Pe re Zup ca / Zo ran 
Đe rić (321325). „Tam ne ri me” / Ste van 
Vu kaj lo vić (326327). Tam ne ri me / Žar
ko Di mić (328329). Zov iz ho ra an đe la 
/ Duš ko Tri fu no vić (329). Oblak to plih 
ki ša / Ste fan Gru bač (330). Tam ne ri me 
/ Zo ran Hr. Ra di sa vlje vić (331). Pe čat 
vre me na / Dra gan Bo gu to vić (331). Ti
ši nom osun ča ni pre de li du še / Da vid 
Kec man Da ko (332334); Tam ne ri me 
/ Da vid Kec man Da ko (335336). Ose
ća nje ži vot ne ra do sti / Ra le Ni ša vić 
(337338). Na ja vi kao u snu, u snu kao 
na ja vi / Mi o drag Pe tro vić (339341). 
Za pis o „Tam nim ri ma ma” / Mir ko S. 
Mar ko vić (342). Taj na de tinj stva / Ibra
him Ka ra dža (343). Sno vi to ču de sno 
je van đe lje po du ši / Ste van Vu kaj lo vić 
(344345). Pe ro Zu bac: Pri ča o to pli ni 
/ Sla đa na Di kić Si mi će vić (346352). Na
pev od tu ge tkan / Da vid Kec man Da ko 
(353354). Se ća nja i ne mi ri / An đel ko 



70

Er de lja nin (355356). – Ele men ti pe
sni štva Pe re Zup ca / Ni ko la Straj nić 
(357361). 

73.   Pe sme iz de ve de se tih. – [1. izd.]. 
– No vi Sad : Stylos, 2003 (No vi Sad : 
Stylosprint). – 370 str. : au to ro va 
sli ka ; 24 cm. – (Iza bra ne pe sme)
Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Čar ni ver si (758): Ha zar ska 
(9); Cr na su za (10); Ugar ci (11); Cr na 
zve zda (12); Me sec nad ku ćom (13); Nisi 
od tog so ja (14); Sle pi bog (15); Sad ćut
nja (16); Sa dru ge stra ne (17); Sa mo ća 
kao ja bu ka (18); Za ve ži reč (19); Se me 
bož je (20); Bi ci kli sti u ju tru (21); An đeo 
(22); Kao da du nju imaš (23); San ti ču
va ju (24); Dok ne do le te ždra lo vi (25); 
Ši ba ki ša (26); Iz no ći u noć (27); Ne ko 
je pa lio sve će (28); Vra ta na ku ći (29); 
La žu lja (30); Treš nja trp nje (31); Uza lud 
(32); Ta rot (33); Bla to no še (34); Kra
dljiv ci iko na (35); Ni ki ta da nas (36); Od 
le da u lju di ma (37); Ja mac (38); U do bru 
sam (39); Ovi oko nje ga (40); Utu lji va či 
sve tla (41); Ju tar nja (42); Iz ne na da (43); 
Mr kli ne (44); To vre me ne ka se vra ti 
(45); Glas sa br da (46); U Lju bo vi će vom 
ra mu (47); Raz go vor sa dr ve ćem (48); 
Ča nak iz kog su ku sa li (49); Pro mi če 
„Mol da vi ja” (50); Va tra iza če la (51); Za
ziv (52); Tam nom re kom (53); Ti spa vaš 
(54); Sve isto (55); Rod i krv (56); K (57); 
Vre me ne ve re (58). – Iz ve čer : (po zne lju
ve ne) (59103): Na u čih se vo le ti te (61); 
Zver ta u te bi (62); Ra dost po zna (63); 
Ne ma ti te (64); Ćut nja u šut nji (65); Gde 
mi ti bi (66); Mut ne go di ne (67); Pe sma 
po se bi (68); Lju be ći se u stra hu (69); Da
le ko, pro mo ra (70); Dok kop nim u ćut
nji (71); Bi va da te usnim (72); Lju bi ti 
na ma le no (73); Tu đi glas (74); Osa miš te 
(75); Na stu di, pro let njoj (76); Oko pro
ro ko vo (77); Tri sve će (78); Otac ja še 
niz po lje (79); Na Kal va ri ji (80); Dr vo u 
po lju (81); Tu žni pe vač (82); Bri sač sno
va (83); Pro le će u Me đu gor ju (84); Ni od 
lju di, ni od bo ga (85); Sneg, ju li, Cro a ta 
(86); Sač (87); Go spe ne ma (88); Crn 
ve tar u po lju (89); Ho ću to, ka žeš (90); 

Pi smo (91); Sun co kre ti (92); Le go Bo sna 
(93); Iza po noć ni smeh (94); Kri la ta de
ca (95); Ne ma tog mo ra (96); Usko ro 
ću (97); Me se če va so na ta (98); Mo re, 
Su va pla ni na (99); Sta ra ra dost (100); 
Za ina vre me na (101); San Ge or ga Tra
kla (102103). – Cr ni so ne ti (105118): 1. 
[Po svu noć hod ni kom ho da, kaš lje...] 
(107); 2. [O pti co, ko ju usnih...] (108); 
3. [Mi ris ne sre će. Okus str vi...] (109); 4. 
[Ce ment na ma gla. Ju tro cr no...] (110); 
5. [U ne ki dan, kog se se ćaš...] (111); 6. 
[Bi ki ša ju tre na. I pre sta...] (112); 7. (Ko
tor ski na pje vi) [Još tri so re le skru še no 
sto je...] (113); 8. (ko tor ski na pje vi) [O bu
zet stra hom, pred Bo gom nag...] (114); 
9. (ko tor ski na pje vi) [Ko li je još u ovoj 
tmu ši...] (115); 10. (ko tor ski na pje vi) 
[Ju tros na pja ci pro le će...] (116); 11. (ko
tor ski na pje vi) [Iz po ru še nih ko tor skih 
ku ća...] (117); 12. (ko tor ski na pje vi) [Po
noć je. Ura po zna...] (118). – Go spa od 
Ka ra va ja (119127): [Ob zor se mo re pro
pi nje, škro pi..] (121); 2. [Noćne se pti ce 
u bo rik stuš te...] (122); 3. [Po mor ci na
di ru iz du bi na...] (123); 4. [O di sej na vra
ća vi lin skim bro dom...] (124); 5. [Sve 
što je ima lo ime i po re klo...] (125); 6. 
[Klja sti i ubo gi, no sa či ne sre će...] (126); 
7. [O sva nuh go u pla voj uva li...] (127). 
– San o snu (129149): Trav ka u ko joj 
spa vaš (131); Ta ko je ka za no (132); Traj
no le to (133); Sve što no si va tru (134); 
Do seg nu ti mo re (135); Pro go vo ri će 
mo re (136); Bi će kraj le ta (137); Da pro
đe dan (138); Na ula zu u grad (139); Na 
Su hi (140); Sli ka da le kog bra ta (141); 
Kad go vo rim o te bi (142); O mi nu lim 
le ti ma (143144); Sva ko dnev na pe sma 
(145); Oni ko ji će bi ti (146); A ta ko si da
le ko (147); Onaj ko ji će bi ti (148); Neće 
bi ti vra ta (149). – Od bra na smr ti (151
165): 1. [Smrt ima tvoj glas i ne pla ši me...] 
(153); 2. [Vo lim smrt u te bi ko joj ne...] 
(154); 3. [O ve re či ka zu je onaj što je...] 
(155); 4. [Posečene šu me pru ža ju ot por 
pri ho du...] (156); 5. [Pe sma te u snu 
osma tra sve vid nim okom...] (157); 6. 
[Ma la je smrt da bi ti do ra sla lju ba vi...] 
(158); 7. [Ma la smrt spa va. Lju ljaj...] (159); 
8. [Dug je vek pre iz kuš nje još...] (160); 



71

9. [U za lud ne su re či ko je po ku ša va ju...] 
(161); 10. [Odlučiš li se na iz ba ci va nje 
iz van...] (162); 11. [Smrt je pre la zak u 
stal no sta nje sna...] (163); 12. [S ve če ri na 
mo re iz la ziš, ogr nu ta ćut njom...] (164); 
13. [Mo re zna taj nu o na ma, gde smo se 
vo le li...] (165). – Ma ska (167181): 1. 
[Ma ska ko jom se za kla nja mo...] (169); 
2. [Možda smo na tre nut ke...] (170); 3. 
[Sama sve tlost je krin ka...] (171); 4. [O da
bir ma ske umeš nost je...] (172); 5. [Svet 
u ko jem ži vi mo ni je svet...] (173); 6. [Tea
tar je igra u ko joj...] (174); 7. [Ma ska je 
od bra na od sve tla...] (175); 8. [Ma ska 
ima na še li ce iz nu tra...] (176); 9. [Je di no 
ona ko joj se pe sma obra ća...] (177); 10. 
[I za ma ske nas za miš lja ju...] (178); 11. 
[Ka da bi ovu pe smu iz go vo ri la...] (179); 
12. [Buđenjem na vla či mo ma sku...] (180); 
13. [Je di no lju bav mo ja u san ula zi...] 
(181). – Nar cis (183189): 1. [Mo gao bi se 
zid mo je tam ni ce...] (185); 2. [A ima li su 
vr li na oni ko ji su...] (186); 3. [Po na vljao 
sam re či za to bom ne zbog ne u me ća...] 
(187); 4. [Ne iz la zi na vo du gde se mo
žeš ogled nu ti...] (188); 5. [Žeđ se že đu 
uto lju je, strah stra hom...] (189). – Pi smo 
Pe ne lo pi (191198): 1. [Izlaziš na oba lu, 
ob noć...] (193); 2. [Moj san je gust i si
pak...] (194); 3. [Ni bro da, ni gla sni ka...] 
(195); 4. [Dru ga su mo ra dru ga či ja...] 
(196); 5. [Ne ke sam bo le sti upo znao...] 
(197); 6. [Kad moj brod pri sta ne...] (198). 
– Ele gi je iz Li pi ka (199206): 1. [Seče mi 
san re zak očev nož...] (201); 2. [Ni nas 
ni no ža ne ma...] (202); 3. [Pod uz gla vlje 
su mi sta vlja le...] (203); 4. [Očev se brod 
u no ći ja vlja...] (204); 5. [Spi ram te sa 
ko že...] (205206). – Pu sto polj (207233): 
Po sled nja ve če ra (209); Vrč mla ka de
tinj stva (210); Ne u ki zlu (211); Na is to ku 
(212); Go di ne ćut nje (213); Pla va go spa 
(214); Ko pam ma li grob (215); Sneg u 
Ve ste ro su (216); Sen ka kroš nje (217); 
U mr tvih pe sni ka druš tvu (218); Var
var ska pre va ra (219); Cr ni trag u sne gu 
(220); U sve opštoj ta mi (221); Ze len san 
(222); Da lji na ko je ne ma (223); Mo li tva 
za usnu lu bra ću (224); Dok ja sve ve ro
vah (225); Na cr noj sen ci pu tu jem (226); 
So na ti na (227); Sli ka – san (228); De blo 

smi sla (229); Strah sa je zi ka (230); Niko 
ni je ta ko pa tio (231); Sa be za zle na kra
jo li ka (232); Bio sam ze len znak (233). 
– Pre pe vi stra ha (235266): Ne traj ne reči 
(237); Do di ri va nje ži vo ta (238); U zi mu 
ra stan ka (239); Bla gaj ski der vi ši (240); 
Sla vu je va pe sma (241); A ja te jed na ko 
vi dim (242); San na ja vlju je ju tro (243); 
Kao cr ve na mr lja (244); La ga no si pi prah 
(245); Po sle ve li ke ki še (246); Ka da 
uda ri ne vre me (247); Oči se sta ra (248); 
Mo ja maj ka pla če u no ći (249); Te go di
ne, dav ne (250251); Po sle su u rat otiš li 
(252); Onaj pas lu ta ju ći (253); Mo nah u 
por ti (254); Kao glad de ti nja (255); Vrač 
nad na ma (256); Sne go vi Ki li man dža
ra (257); Gle dam iz da le ka (258); List 
bre ze (259260); Pre ta ka nje go di na (261); 
Na sli kaj sli ku (262); Re či ko je se su da
ra ju (263); Sli ka u sli ci (264); U tam noj 
vo di (265); Ble sak u snu (266). – Pre pe
va no de tinj stvo (267331): Rod na ku ća 
(269); Maj ka (270); Put na Za lom (271); 
Ku ća Emi no vi ća (272); Ku ća (273); Mala 
sve ća (274); Si ro tinj ska (275); U sve tlu 
oku pan (276); Mi lje vac (277); Us krs 
(278); Do la ze go sti (279280); Noć ni 
raz go vo ri (281); Dom rat ne si ro ča di 
(282); Tru ma no va ja ja (283); Cvi je ta 
Ro jo vić (284); Od la zak (285); Sli ke iz 
Ne ve si nja (286); A sneg je nad kro vom 
ve jao (287); He mij ske olov ke (288); Pan 
(289); Sak so fon (290); Bi bli o te ka (291); 
Dis pan zer (292293); Kr sna sla va (294); 
Go spod ske ku će (295); Na Ne ve si nje 
le gla zi ma (296); Kad sa hat ju tro ot ku ca 
(297); Šta je od sve ga osta lo (298); Pod 
tan kom je lom, ze le nom (299); Ne ja sni 
ne ki gla so vi (300); Iza de be log zi da (301); 
Kad će okop ni ti sne go vi (302); Sa mo 
pro đu u ma hu la ste (303); Se re na da (304); 
Sen ka od le te le pti ce (305); Ne pla či (306); 
Svi su u so bi ću ta li (307); Si pi ki ša ro
su lja (308); Ka sin dol (309); Za ka sne li 
od go vor na pi smo pro fe so ra Ra do vi ća 
(310); Sve zna nje sa ta va na (311); Ob ren 
ide na pu te (312); Na iz ma ku de tinj stva 
(313); Moj uči telj (314); Ka ko ne po vre
di ti lep ti ra (315); Kad odeš iz ove za biti 
(316); Ma la go spa na tr nju (317); Pro
la zak Bog da na Že ra ji ća (318); I dan za 
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da nom ta ko (319); Kad do đe mo star ski 
au to bus (320); Mir na je de či ja du ša (321); 
Oni tu žni po put me ne (322); Do la zak 
Pe tra Pa na (323); Esad Du ga lić, gol man 
So šoa [tj. Sent Etje na] (324); Mno go se 
i če sto pla ka lo (325); Nja njin bli sta vi 
osmeh (326); Ko sid ba u Sr đe vi ći ma (327); 
Tu sam gde i dru gi (328); Ko vo sak sa 
sve će (329); Gde je kraj de tinj stva (330); 
Kao let nja ki ša (331). – O pe sma ma za
pi sa no (333361): Mo star ske su ze / Mi
ha i lo Ble čić (335336). Uz let sen ten ci
o znog / Dra gan To do ro vić (337339). 
Luk su zni Zu bac / Bo ži dar Mi li dra go
vić (340). Iza ko šu lja iz vi ru ješ / Mi li jan 
De spo to vić (341342). Noć ve ka / Mi ha
i lo Ble čić (343344). Pe snik ti he i si lo vi te 
li ri ke / Ve ro na Ve se li nov (345346). Iza
zov in te gral nog či ta nja / Se li mir Radu
lo vić (347). Dra gi ko le ga Pe ro : (pi smo 
Ste va na Ton ti ća...) (348). U du hu već 
po zna te po e ti ke / Dra go mir Braj ko vić 
(349351). Ume sto pred go vo ra / Mi ro
slav An tić (352354). Pre pe va no de tinj
stvo / Vo ja Mar ja no vić (355). Po vra tak 
u sa mu iskre nost / Zo ran Sla vić (356
357). Ma kon do na še mla do sti / Go ran 
Ba bić (358359). Pe ro Zu bac: Ovo sam 
ja / Mi lu tin Đu rič ko vić (360361).

74.   Pe sme iz osam de se tih. – [1. izd.]. 
– No vi Sad : Stylos, 2003 (No vi Sad : 
Stylosprint). – 353 str. : au to ro va 
sli ka ; 24 cm. – (Iza bra ne pe sme)
Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Mi ris bej tu ra na (766): Na 
ze le nom bri du (9); Za ra na sam kre nuo 
(10); Gu sti mir ve če ri (11); U di vljem 
ja bu kov cu (12); Pred ki šu (13); Do kle 
li mi je če ka ti (14); Raz gled ni ca iz Ko
ra na (15); U ze le noj školj ki (16); Iz lo žen 
le ku ne vre me na (17); Re či smo iz me
ni li (18); S ve če ri (19); Sem pri vik nu tih 
ču la (20); Obra tan red stva ri (21); Ku ća 
ko ja se ru ši (22); Po ga še na su sve tla (23); 
Štap sve tla (24); Mi ris bej tu ra na (25); 
Glas (26); Pre tvo ren u sve tlost (27); Ula
zim u dan (28); Bu di lo (29); Ga si se ži
žak (30); Ista ru ka (31); Kao sa že ta sve
tlost (32); Dr vo ko je te vo li (33); I sa mo 

mi ris ma žu ra na (34); Bi će da je to sve 
(35); Vi dim ka ko vi diš (36); Vi dim te 
ko som (37); Ne de lja (38); Tra va lju ti ka 
(39); Ju tro kao ja bu ka (40); U već usni
tom pre de lu (41); Ju tro će (42); Blag da 
je čas (43); Sa ži mam go diš nja do ba (44); 
Ra šelj ki na ru ka (45); Kao nek tar ki še 
(46); Ne ka kao re ka (47); Kao u ovu zoru 
(48); Ze le na u ze le nom (49); Dr vo ko je 
ko ra ča (50); Raz mi čem oči ma go ru (51); 
Stal no le to (52); Brat mi se ja vlja (53); 
Bilj ka ko ja se ob na vlja (54); Mo re u tebi 
(55); Uo bru čen istim pej za žom (56); 
Be le ko šu lje (57); Da mi ne se ta (58); Otac 
do la zi bro dom (59); Me se če vo ru blje 
(60); Sve na še go di ne (61); Iste pe sme 
(62); Ru ka ko ja te vo li (63); Ula ziš u pe
smu kao u vrt (64); San je tvoj dom (65); 
Dok sam te imao (66). – Pe smar (6777): 
U zar na svi ta nja (69); I u tom ča su (70); 
Ne nad no sa svim (71); *** [Dok se pro
de vam kroz gu stiš ku pi na...] (72); *** 
[U da ra va tra na Tr ste no...] (73); *** [Uz 
mo re sta blo gro mom pre se če no...] (74); 
Lik tvoj (75); Ke sten (76); *** [Sva ki ša 
što je na mo re pa la...] (77). – U mo drom 
vr tu (7996): *** [Li panj je, ra ne vre li
ne, ja ra...] (81); Du bro vač ka (82); Bag
da la (83); Mo star ska (84); Ju ni (85); I 
mi mi nu smo (8687); Mar tu, u su sret 
(88); Sta ri fo tos (89); Sent An dre ja, april, 
ki ša (90); Po sma tram te dok sta riš (91); 
Za miš ljam te da le ko (92); Pe sma za 39. 
ro đen dan (93); Raz me na da ro va (94); 
Kao do ba (95); Ja blan pod ok nom (96). 
– Sve što je pi sa no (97108): Kao da ne 
po sto jim (99); Le to će (100); Ne vi dim li 
te (101); Sve što je pi sa no (102); Bo jim se 
u se bi ne kih tmi ca (103); Ima li pe sni
ka (104); Da opet bu deš (105); Tvoj je zik 
(106); Bi li uopšte le to (107); Da se ne 
de si (108). – Noć ni ku pa či (109124): U 
snu (111); Gle daš me s fo to gra fi je (112); 
Pre bi ram bro ja ni ce le ta (113); Da ruj se 
le tu (114); Ako još ima ne mir (115); Čem
pres i ru ža (116); Pe snik kao žbir (117); 
Di len To mas u Ši be ni ku (118); Pri la zim 
oto ku (119); Pan u vr tu (120); Ti si to 
(121); To je tvo je ok no (122); Noć ni ku
pa či (123); Pa ve ze, san (124). – Ve čer se 
ru ši (125138): Ve čer se ru ši (127); Da li 
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šu ma ume (128); Da ni si mr tva (129); 
San Pa vla Isa ko vi ča (130); Tam na (131); 
Pa da li ce (132); Cr ni go ni o ci (133); Znak 
(134); Kroz vi so ku tra vu (135); Ali mi 
je smo (136); Da mi ne (137); Su bo ta 
(138). – Pre sek sna (139154): San (141); 
Pre sek sna (I) (142); Pre sek sna (II) (143); 
Pre sek sna (III) (144); Pre sek sna (IV) 
(145); Pre sek sna (V) (146); Pre sek sna 
(VI) (147); Pre sek sna (VII) (148); Pre
sek sna (VI II) (149); Pre sek sna (IX) 
(150); Pre sek sna (X) (151); Pre sek sna 
(XI) (152); Nek san tvoj tra je (153); Sun
ča ni ključ (154). – Ram za sli ku le ta 
(155168): Ča rob na ku ti ja (157); Pit ka 
smrt (158); U za da toj osa mi (159); Ruka 
(160); Uz sta blo, pod ve čer (161); Di sa ti 
se ća nje (162); Do sli ka va nje pre de la (163); 
Gla sne go di ne (164); Na ze le no me 
(165); Otok se no ću po me ra (166); Sa 
dru ge stra ne hu ma (167); Se stre za hva
ta ju vo du (168). – Cr tež re či ma (169
187): Mart (171); Ju li na Ka la mo ti (172); 
Ze le na (173); Do ru čak (174); Ja bu ka 
(175); Cr tež re či ma (176); U žar no pod
ne (177); Jed no stav na pe sma (178); Ri
ba ri (179); Ki ša (180); Una toč ve tru (181); 
Me ne li u igru za zi va (182); Ne pri vik
nu to oko (183); Ju go (184); Dan na lik 
da nu (185); Ra do sna (186); Kao noć ni 
lep tir (187). – Lik na ru bu pre de la (189
205): Za klju čaj pe smo san (191); Upit na 
(192); Nar iz Po či te lja (193); U ru žič
nja ku (194); Pe sma od go vo ri ti ne ume 
(195196); O stvar noj lju ba vi (197); Nok
tur no (198);Ti sa (199); Je sen na Zri njev
cu (200); Je sen u mla dom snu (201); Reč 
ko ja je sam (202); Iz pre pi ske (203); Reči 
tvog de ča ka (204); Tvoj lik na ru bu pre
de la (205). – Raz la ga nje sna (207219): 
Egi pat ski pi sar (209); Ope va nje (210); 
O na ma pre nas (211); Raz la ga nje sna 
(212); Si la zak sa zve zde (213); O pu to
va nju (214); Lep tir sna (215); Da si tu 
(216); U li ku ve tra (217); Ma li pi sar (218); 
Za du gih le ta mla da nja (219). – Ne za
pi san san (221248): Ovoj ni ca (223); 
Mo ja pe sma (224); Sa njam tvoj san (225); 
Lek šut nji (226); Re či kao da ro vi (227); 
Ta le ta (228); U zo ru (229); Ne za pi san 
san (230); San o me ni (231); Rat nič ka 

(232); Mo re (233); Tač ka u pro sto ru (234); 
Dom u oso ju (235); Igla mi sli (236); Us
put na (237); S ve če ri (238); Ne ša lji ki šu 
(239); Sve bo le sti (240); Ze le ni konj (241); 
Zve zda ni sač (242); Da bu dem mo re 
(243); Koš će la (244); Lju di ula ze u dan 
(245); Ru ke An ti će ve, zlat ne (246247); 
Mo li tva (248). – Po de ša va nje ču la (249
278): Tre ba da se de si dan (251252); Oči 
(253); Ona noć na zve zda (254); Uza lud
na pe sma (255256); Za gle dan u mo re 
(257); Re či isto vet ne (258); Strah u zori 
(259); Le to u deč jim ko li ci ma (260); A 
mo re je pod ok nom (261); Kao po sle 
lju ba vi (262); Sta ne sku o va vi na (263); 
Ne ko pla če u no ći (264); Ako za bo ra
vim da di šem (265); Pi to ma va tra (266); 
Bilj ka (267268); Ča sov nik le ta (269); 
Pče li njak u gr lu (270); Ju tar nja (271); 
Usa ma (272); Do ru čak (273); Plav pan, 
s ve če ri (274); Re či (275); U Par ti zan skoj 
uli ci (276); Ne bi ra se lju bav (277); Po sle 
ćut nji (278). – So na ta ili ru ska var ka 
(279302): 1. [Dru go ga av gu sta, na Ilin
dan...] (281): 2. [Tre ba upam ti ti da je 
pa da la ki ša...] (282); 3. [Iz kla vi ra je 
iz le pr ša lo...] (283); 4. [Možda bi nje ni 
pr sti... ] (284); 5. [Ne bi ra lju bav ni grad, 
ni dan...] (285); 6. [San je iza šao iz so be...] 
(286); 7. [Jed na cr na pti ca...] (287); 8. 
[Potrošili smo re či...] (288); 9. [Za pa lili 
smo va tru...] (289); 10. [Slušam Mo car
ta...] (290); 11. [I glas tvoj...] (291); 12. 
[Između nas na vek će...] (292); 13. [Kad 
pla češ kao da pe vaš...] (293); 14. [Od 
sve ga što se zbi lo... ] (294); 15. [U ovu 
so bu do ći će...] (295); 16. [No sim iz Mo
skve...] (296); 17. [Za pi su jem re či...] 
(297); 18. [De te vi dim u da lji ni...] (298); 
19. [Pokušaj da me vi diš...] (299); 20. 
[O naj što nam je drag...] (300); 21. [Kada 
bih te re či ma...] (301); 22. [I zmi slio sam 
te...] (302). – Reč ko ja nas raz dva ja (303
313): Pre po zna tljiv ne mir (305); Ja stuk 
mo me ne snu (306); Je si to što ni si (307); 
Kao pro le će (308); Set na, opet (309); 
Isti ni ta pe sma (310); Upam ti mo re (311); 
Reč ko ja nas raz dva ja (312313). – O 
pe sma ma za pi sa no (315343): Trans
for ma ci ja vred no sti / Dra gan To do ro
vić (317318). Lju bav ni cr tež ri je či ma / 



74

To mi slav Ma ri jan Bi lo snić (319320). 
„Mi ris bej tu ra na” : iz re cen zi je Raj ka Pe
tro va No ga, Ti o do ra Ro si ća (321). Pe smar 
/ De jan Ta dić (322). Či ta o ni ca / Jo sip 
Pa vi čić (323). No ve knji ge: Mi ris bej
tu ra na / Dra go mir Braj ko vić (324). 
Bi lje, sli ke, ne po vrat no de tinj stvo / 
Pet ko Voj nić Pur čar (325327). Bu dil
nik sa ve sti sve ta / Bo ri slav Hor vat (328
331). Pe ro Zu bac: „Ram za sli ku le ta”/ 
Vo ji slav Se kelj (332338). Pe ro Zu bac: 
Pe smar / Slav ko Mi ha lić (339340). Pero 
Zu bac: „Pe smar” / Mi li jan De spo to vić 
(341343). 

75.   Pe sme iz se dam de se tih. – [1. 
izd.]. – No vi Sad : Stylos, 2003 (Novi 
Sad : Stylosprint). – 379 str. : au to ro
va sli ka ; 24 cm. – (Iza bra ne pe sme)
Ti raž 1000.
S a d r ž a j: Pe sme o Ta đu (722): Moć 
sli ke (9); Pe sme o Ta đu (1022): I [Ti iz
ra njaš iz zla s taj nom vra ča u ho du...] (10); 
II [Le po ta je tek ob lik pri kri va nja zla...] 
(11); III [Svog prij te lja sa zeb njom...] 
(12); IV [Ra duj se gla su ko ji pri ja te lju...] 
(13); V [Izlaziš u ju tro kao da iz la ziš...] 
(14); VI [U por no pri zna ješ svo ju osa
mu...] (1517); VII [Proređeni go vor su
o ča va te...] (1819); VI II [Mo gu opi pa ti 
tvo ju srdž bu...] (20); IX [Te be od i skon 
če ka ju mr tve šu me se ve ra...] (21); X 
[Proneše tvoj ta but...] (22). – Ka liš tan
ske osa men ke (2337): 1. [Ne idi, oče, u 
zo ru na me se če vo po ji lo...] (25); 2. [Brat 
je iza šao u po lje i po ljem će se...] (26); 
3. [Tvo je je uho vič no nje go vom i mom 
za pe vu...] (27); 4. [Neće bi ti sna da ni ma 
u na šoj so bi...] (28); 5. [O teo sam mu 
ko lev ku. Oteo tvoj sat. Oteo...] (29); 6. 
[Ti i ja će mo pe va ti. Maj ka je u ko lev ci...] 
(30); 7. [Mo ji su pri ja te lji umor ni od 
pu ta...] (31); 8. [Ja sam ne gde u po lju. Ja 
sam od neo knji ge...] (32); 9. [Što go vo
rim jed na ko je go vo ru vo de...] (33); 10. 
[Ja sam mr tav u vo di. Vo da je pri vid ti
ši ne...] (34); 11. [I di uz sa mo je ze ro...] (35); 
12. [Moj je go vor ze len. Moj je go vor mo
dar...] (36); 13. [Mo ji su pri ja te lji otiš li u 
svo je ve li ke gra do ve...] (37). – Iz mi re nje 

(3951): Usni ti (41); Sa mo to (42); Pu sto
li (43); Ju tro će raz bi ti ok na (44); Re li
kvi ja (45); Sam da si (46); Sa mo od jek 
(47); Urot nik (48); Mo ra da mi ne (49); 
Iz mi re nje (50); Pri log za hva le (51). – Pe
sme o po re klu (5371): I [Nemoćna je 
pri ča ka da ne pam ti oko i sve...] (5556); 
II [Noć već ma ni je umir. Pro i skri smo 
u gra fit...] (57); III [Za klo njen od zla 
ko lev kom iz ko je ni ču mla di ce...] (58); 
IV [Za va zda se odi ljam od ovog pu kog 
ne ha ta...] (59); Pre ma lo je pla me na (60); 
Što smo za bo ra vi li (61); Kao reč (62); 
Umir kle tve (6364); O po ro znom le tu 
(65); Grad (6668): I [Ka ko će mo se po
gle da ti u oči gra de...] (6667); II [Na 
pri la zi ma gra du stra tiš ta konj skih ko
stu ra...] (68); Lju ve na I (69); Lju ve na II 
(70); Ma la rič njak (71). – Otvo re ni san 
(73122): Ka la mo ćan ska zvo na (75); 
Dva na est pre sli ka ča tvo ga da le kog li ka 
vi đe nog srp nja 1979. na Ka la mo ti (76
79); De ča ci pre ska ču ve čer nje (80); Iz
go vo rio sam u vo du (8182); Na dru goj 
oba li, da le koj (83); Ti tra sa mo u no ći (84); 
Sa mo oči ne otva raj (85); Po gu stoj vodi 
ne ko ko ra ča (86); Pro la zim sam i bo dar 
(8788); Do vi đe nja klo ko tri sti (8990); 
Le to na Ka la mo ti (91); Sam u vr tu (92); 
Ako vi diš da le ko (93); Na pla vom peš
ča ni ku (94); Go ri mir no u no ći (95); 
Ne ko dru go mo re (96); Pra sta re knji ge 
pre li sta vam (97); Čem pre si nad Tr ste
nim (98); De tinj stva sne go vi (99); Pod ne 
se gla ska zri kom (100101); Ju tro je ušlo 
u so bu (102); U to plo kap tol sko ve če 
(103); Re či su mo ji pri ja te lji (104); San 
mi se otva ra (105106); Uspa van ka za 
do brog de ča ka (107); Dom mi se u snu 
ra si pa (108); Brat mi niz po lje pro ja ha 
(109); Je se nja (110111); Usnu la je (112); 
Glas se ver ni (113114); De ča ci pred Do
na tom (115); Igra (116); Li nin san (117); 
Mar gi na li je na li sto vi ma knji ge mr tvih 
(118); Vre me se te (119); Pr vi sneg (120
121); Lič na pe sma (122). – Pre pi ska (123
148): A. B. Ši mić (125); Pe snik (126); Go
ran (127); Blok (128); Pa ster nak (129); 
Šan tić (130); Noć u ko joj umi re Ni ki ta 
Sta ne sku (131132); Pre pi ska s Vla di
mi rom (133139): I [Gr lo go re...] (133); 
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II [I zgo va ram ja sno...] (134135); III 
[Bi lo bi se bič no i ne li či na me...] (135); 
IV [Tvo je go lo oko pi ta...] (136); V [Pe
snik ima pred nost da pri vre me no za
ne mi...] (137); VI [Imaš pra vo da sum
njaš, da lju biš gla sno...] (137138); VII 
[Nerazbuđeni su i ne raz bu di vi...] (138); 
VI II [U sta jem ob zor...] (138139); Pi smo 
(140); Da ne te češ (141); Dve ja bu ke 
(142); Ima smo i mi (143); Sat sr ca (144); 
Ne mir (145); Ve čer nja (146); Zal (147); 
Pje san ca o dav nom (148). – Lju ve ne 
(149165): I [U sni, usni, mo ja dra ga...] 
(151); II [Na tvo ju krh ku ze nu paš će 
mi ris ba de ma...] (151152); III [O tac će 
uz vo du pro ja ha ti...] (152); IV [U sni i 
bu di spo koj na...] (152153); V [Me ne 
ćeš la ko pro na ći...] (153); VI [U sni, po
tom...] (154); VII [O ni su de ča ci sta sa
li...] (154155); VI II [O tac je iza šao pred 
ku ću...] (155); Kad ne bu de te (156); 21. 
srp nja 80. (157); Sa mi u sve tu (158); 
Ma li ne, ju ni (159); De voj či ce u Su bo
ti ci slu ša ju pe sni ka D. B. (160161); Go
di ne (162164); Sve se to u tre nu vi de lo 
na mom li cu (165). – Uz mor je (167192): 
Sve što je pam ti lo mo je te lo (169170); 
Za lud na je ru ka (171); Sa mo ki ša (172); 
Pro tiv mu zi ke (173175); Sred ove hla
di ne (176); Gla som ne na šim (177); Iz 
ze le nog sna (178179); Iz da na stal nog 
le ta (180); Tu žba li ca za A. B. (181182); 
Tvoj se dom po mi če (183184); Sa mot na 
(185); U već vi đe ne ru ke (186187); Dok 
ima vre me na (188189); Po put de te ta 
nad vo dom (190); Do tvog sna (191192). 
– Ima mo re pri ču (193197): I [Pli vaj i 
nek te ne uspa va val...] (195); II [Ko tva 
sr ca plu ta...] (195); III [Pli vaj uza lud no, 
za inat...] (196); IV [U ma ko joj sa mo ći 
ni si sam...] (196197). – Po vra tak Ka
la mo ti (199216): U po mrak (201); Pod 
ze le nim ka me nom (202); Bez dom na 
(203); Iz be log sna (204); Uspa vaj (205); 
Do pa sa u vo di (206); Sa onu stra nu 
(207); De te sklo no ti ši ni (208); Pre pe vi 
(209); Ve ne liš će oro vo (210); Ko nja ni ci 
(211); Po vra tak Ka la mo ti (212); To ti ho 
(213); Be li lo (214); Ram za sli ku le ta 
(215); Ti si (216). – Po ro dič na ve če ra 
(217233): Kao pod ne (219); Ra sli nje 

sna (220); Se stre su iš le po vo du (221); 
Ne ko je u snu (222); Gde li su? (223); U 
be lu noć (224); Za du gih ve če ri (225); 
Uspa van ka (226); Ba ja li ca (227); No ći
lo (228); De ca u ne bu (229); Po ro dič na 
ve če ra (230); Za ve čer je (231); Da ima 
me ne (232); So ba pu na mo ra (233). – Za
veš ta nje (235242): Za veš ta nje (237241); 
Re qu i em (242). – Ne ko dru gi (243295): 
Osa ma (245); Je di no će osta ti (246); Do
la zi mi uza lud no u san (247); Lju di u 
na šim go di na ma (248); Vi dim te na 
vi so kom bre gu (249); Mla di ći od la ze u 
JNA (250); Kao ve tar (251); Ru ka ko ja 
te lju bi la (252); Ve čer mo no lo ga (253); 
Ti tr čiš za mnom ili pe va ju tra ve (254); 
Za te če me sneg (255); I ču jem, sa svim 
ja sno (256); De cu ne će mo bu di ti (257); 
Ka zu jem u ve tar (258); Mlad bor je do
šao pod ok no (259); Ni ko u za ran ke ne 
ho di (260); De te u po lju (261); De voj ka 
s lut njom (262); Sli ka usnu log de te ta 
(263); Ko šu ta iz ZOO vr ta (264); Mi ri
šem na ti ši nu (265); Sa mot na (266); Pro
le će je doš lo au to bu som (267); Ne će 
sti za ti poš tom gra do vi (268); Ne ka će 
ru ka li sta ti (269); Hi tro kao se ća nje (270); 
Po se ta (271); De ča ci će se vra ća ti ka sno 
(272); Set na (273); Sa mo ća u raz gled
ni ci (274); Do neo sam sneg (275); Ve ju, 
ve ju gla so vi (276); Ki ša uz Evi ja na (277); 
U se ni brš lja na (278); Her ba ri jum sna 
(279); Go di na u te bi (280); Mo gao sam 
sklo pi ti oči (281); Re či bih se mo gao se
ti ti (282); Ali već ohlad ne le kr vi (283); 
Dr vo iz sna (284); Ta ko pro mi nem ne
o pa žen (285); Pla va oba la (286); Vi dim 
te uhom (287); Mla di ći su izaš li na oba
lu (288); Mo re je uš lo u so bu (289); Se
stra mo ra (290); Tvoj glas iz da le ka (291); 
Opraš ta nja ili Li na ula zi u se ća nja (292); 
Viš nja u ne bu (293294); Knji ga se tu 
za vr ša va (295). – O pe sma ma za pi sa no: 
U bi lu de tinj stva, Pe ro Zu bac / Draš ko 
Re đep (299304); Taj na dje tinj stva / 
Draš ko Re đep (305306); Sr ce do ma je 
/ Draš ko Re đep (307309). Pre ne se ni 
smi sao / Zvon ko Ko vač (310311). Hi
ro man ti i dru gi / Jo vi ca Aćin (312313). 
Raz log za pro me nu / Sr ba Ig nja to vić 
(314317). Zub če vo ukrš ta nje vre me na 
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/ Se li mir Ra du lo vić (318319). Za vi čaj 
kao bu duć nost / Jo van Zi vlak (320322). 
Re či za pri sva ja nje / Mi o drag Rac ko vić 
(323325). Dra gi Pe ro : (iz pi sma, 1978) 
/ Jo vi ca Aćin (326327). Vi še znač ja otvo
re ne sli ke / Zo ran Sla vić (328330). Dnev
nik proš lih lju ba vi / Jo sip Pa vi čić (331
332). Svi jet u po e zi ji / To mi slav Dre tar 
(333335). Kao po sla ni ce, kao trag sa
mo će / Draš ko Re đep (336343). Tra ga
nje za pje snič kim in te gri te tom čo vje ka 
/ Vo ji slav Se kelj (344355). Iza zov in
te gral nog či ta nja / Se li mir Ra du lo vić 
(356358). Ne ki dru gi Pe ro Zu bac / Mi
ro slav An tić (359361). Bla gost i raz lo zi 
/ Ivan Ne gri šo rac (362368). Pe ro Zu bac: 
„Uz mor je” / Pa vle Po po vić (369371).

76.   Pe sme iz še zde se tih. – [1. izd.]. 
– No vi Sad : Stylos, 2003 (No vi Sad : 
Stylosprint). – 337 str. : au to ro va 
sli ka ; 24 cm. – (Iza bra ne pe sme)
Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Ra ne, gim na zij ske pe sme 
(736): Tu ga (9); Spa va či (10); Pe sma 
(11); O sun cu i ću ta nju (12); Bez na slo
va (13); Smrt ječ ma (14); Ne ma su tra 
bez ju tra (15); Vi ki ju (16); Ve ri (17); *** 
[Sva ko se ro dio pod ne kom zve zdom...] 
(18); Vre me (19); Se lo (20); Ki ša (21); 2. 
[A ko ne pre sta ne do pr vog su mra ka...] 
(22); *** [Svi su spo me ni ci siš li sa po
sto lja...] (23); Ma na si ja (24); Ki kot (25); 
Je sen (26); Je se nji pa stel (27); Smrt kra
ve (28); *** [I sa da se ču dim zaš to sam 
kao de čak...] (29); Po vo danj (30); Pi smo 
go spo đi ci (31); Pe sma (32); Po lu ćut nje : 
od lom ci iz dnev ni ka (3336). – Ra ne, 
stu dent ske pe sme i po e me (3777): Opra
šta nje od pe sme (3946): I [ni ti sam te 
uko rio ni ti sam te umo rio...] (39); II 
[Po su sta lo oko u ok ni ma...] (40); III 
[Gra dim se bi dvo re od umr lih da na...] 
(4142); IV [Za uz vrat sun cu sve pre
ta pam u san...] (43); V [Ne sa zna na bo
lest u dnu mo ga bi ća...] (44); VI [Noćima 
smo nad re či ma sva nji va li...] (45); VII 
[Ne znam pe smo ka ko da te zo vem...] 
(46); Raz go vo ri s pe smom : (tu go van ka) 
(4752): I [Ne bom otra vljen le žim nad 

re kom...] (47); II [Cr na ju tre nja de voj
ke no se u mo kroj ko si...] (48); III [Zo ro 
iz da na no ći mo ja po sled nja re ko...] (49); 
IV [I sti na var ka va tre bo lu je na mom 
če lu...] (50); V [Ob mo ta va me bo lest 
ivanj ska bo lest cve ća...] (51); VI [Pro
daću te lu da pti co...] (52); Epi taf (53); 
Trip ti hon za Ve ru (5459): I [Pre po zna
jem ti ko su u ovom spa lje nom te lu...] 
(5455); II [O va te pe sma bu di ko maj ka 
mr tvo de te...] (5657); III [Pre po zna jem 
te po ko si u ovom spa lje nom da nu...] 
(5859); Smrt maj ke (6061); Smrt pti ca 
(62); Ka zi va nja o pe smi (6365): Ka zi
va nja o pe smi (63); IV [Od osme ha pro
str ta po nja va...] (64); V [Ne sti go smo 
niš ta re ći o lju di ma...] (65); Slo vo ljub ve 
za Ve ru (6677): I [Bos ti se vra ćam po
gnut bez jed ne zve zde u oku...] (66); II 
[U snu mi sao pre ta čem u bol u zve zdu 
što le či...] (6768); III [A ko sam se osa
mio ako sam se raz bo leo...] (69); IV [To 
pa da ne ko ste nje na mo ju ne sa ni cu...] 
(7071); V [Se tim se uvek tvo ga še ši ra 
od si vog per ja...] (72); VI [Stvo ri li smo 
ti ši ne stvo ri li smo sa mo će...] (73); VII 
[Jed nom si mi o jed nom si mi da la ša
re nu ma ra mi cu...] (74); VI II [U kra li su 
mi onu ma lu fo to gra fi ju...] (75); IX 
[Ako ne umrem san će me ubi ti...] (76); 
X [Kad bi ti umr la...] (77). – Tr panj ske 
ele gi je (7988): I [Tog le ta sam je pr vi 
put za vo leo s bez broj ne staš nih...] (81); 
II [Go vo rio sam joj da je ko muš ko da 
vi še ne no si pan ta lo ne...] (82); III [No
si la je o vra tu ta nak lan čić sa ma lom 
zlat nom iko ni com...] (83); IV [Tog le ta 
sam je pr vi put za vo leo spon ta no sa
svim...] (84); V [Re kao sam joj evo ti 
Bel ču či taj ga to je pe snik za le to...] (85); 
VI [Sad su ov de zi me nad ovim gra dom 
nad ovom re kom...] (86); VII [Je sen do
la zi u nje nim pi smi ma i sa mo ća...] (87); 
VI II [Stra na se dam ne kog li sta pe sma 
za ve ru pe sma za ne ve ru...] (88). – Stva
ri ko je su proš le (89102): I [Noći su to 
što bo le ko lanj sko mr tvo vo će...] (91); 
II [Jed na je sa mo bol u sva kom tre nu 
naj ve ća...] (9293); III [Ni smo ima li stra
ha od ki ša od opo ro sti...] (94); IV [Bol 
ra ste kla sjem u pod ne oko bi hte lo da 
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zga sne...] (95); V [Smi re na mo ja ne mo ći 
za se ci gla som le to...] (96); VI [U oklo
pi ma od ro se bez broj ni vi te zi bi lja...] 
(97); VII [Ceo je je dan svet mo gao iz
ra sti u mo joj so bi...] (98); VI II [O sta ju 
ipak sen ke onog što ni je bi lo...] (99); IX 
[Pa pa da per je po la ko po spa no pa da...] 
(100101); X [Spa vaj kao de tinj stvo u 
mo jim ne pre bo li ma...] (102). – Ne ver
mo re (103105): * [Teške, za mor ne ki še. 
Gu sto mnoš tvo ka pi ko je...] (103); * [Du
bo ke, mo dre vo de. Od ble sci da na ko ji 
se ga si...] (105); * [Jed no tam no li ce koje 
me pro ma tra iz svih pred me ta...] (105); 
* [Pustošje bi lja iz ko jeg iz ra nja po mi
sao na smrt...] (105); * [Je dan bes po
moć ni ždral ko ji od no si je sen...] (105); 
* [Ne po zna to ali dra go oko ko je me 
pra ti u ho du...] (105). – Ni kad se ne raz
bu di (107116): Ni kad se ne raz bu di 
(109); Smrt (110); Pre ni se iz sna (111); 
Pri su stvo (112); Nat kri va te pe sma (113); 
To nu će (114); Kle tva (115); Re qu i em 
(116). – Te ži nom vo de, te ži nom sre bra 
(117144): Te ži nom vo de te ži nom sre bra 
(119); Za mor što se pre o bra ća u vo će 
(120); Le bo ur get du lac (121); To će se 
vra ti ti pod ne (122); Ne san što mo ri zenu 
(123); Kan ti le na (124); Bol ra ste (125); 
San ti u ze ni zre va (126); Ru kom si iz
nad gra nja (127); Kud smeh kad po raz 
lo po čom (128); Sta ja li smo pod bre gom 
a iza nas je bi la ki ša (129); Stva ri ko je 
su proš le (130); Za pev ka (131); Go ri leto 
(132); Snim (133); Mo li tva za M. Š. 14. 
III 1967 (134); Mo li tva za M. Š. 14. III 
1968 (135); Ba la da za ne u teš nu (136); 
Ni si ko ji je si (137); Ju tro (138); Brat 
(139); Šet nja (140); Ve čer nja (141); La pis 
do ba (142); Što bi ti (143); Kao vrh no ža 
(144). – Ele gič ne stro fe (145152): 264 
re či za Ve ru (147148); Ba la da (149150); 
Ele gič ne stro fe (151152). – Mo star ske 
ki še (152164). – Raz go vo ri s go spo di
nom (165175): Ve čer nji raz go vo ri sa 
go spo di nom (167175): I [Go spo di ne...] 
(167); II [Vi dim u vo di ko li ko ima sun
ca na pu tu...] (168); III [Pre bi raj, Go
spo de, pilj ke de tinj stva...] (169); IV [Je
smo li iš ta mo gli uči ni ti...] (170); V [Ali 
ja znam: ka da po seg nu ru ka ma pre ma 

te bi...] (171); VI [To su vre me na od ko
jih smo za zi ra li...] (172); VII [Čim li me 
sve ni si že đao...] (173); VI II [Me ni pre
o sta je sa mo reč...] (174); IX [Ni ti su ima
li sve tla na dla nu...] (175). – Ine (177
190): Smrt ti je u gla su (179); Za lud no 
gra diš dvo re (180); Šta pre o sta je (181); 
Usred ko na čiš ta (182); Ali glad tvo ja 
pi ta (183); Bdi mi nad po ra zi ma (184); 
To se smrt vra ća (185); Je si li ti (186); 
Za lud no se mo riš (187); Za lud se na daš 
u le to (188); Do đe ti ve če u plu ća (189); 
Dok pri čaš pu to va nja (190). – So net ni 
ve nac (191207): 1 [Vra ti dan is to ku 
dok že đaš utro bu...] (193); 2 [E vo ždra la 
smr ti na ras pu klom dla nu...] (194); 3 
[Ni sam ži veo, nji han sam u gro bu...] 
(195); 4 [Al ne zna juć sr cem nad oči ma 
ra nu...] (196); 5 [Ca re vi sve ta, ne muš te 
spo do be...] (197); 6 [Zur la mog gr la le
le če i gr mi...] (198); 7 [A ko sam mr tav 
ras tu ri se, gro be...] (199); 8 [Ko usne 
žed nih na is tru loj kr mi...] (200); 9 [Lip
saće sun ce, paš će tam ne vo de...] (201); 
[Ojužite led ni, zgru šaj te se, sne žni...] 
(202); 11 [Nek le te ždra lo vi, nek zve zde 
li sta ju...] (203); 12 [U zga slom ži tu se ba
ra slo bo de...] (204); 13 [Ležim, ali zbo re 
iz me ne svi ne žni...] (205); 14 [E vo truli 
pr sti ko inje bli sta ju] (206); Ma gi stra le 
(207). – Hrist, lju ve ne (209229): Al ba 
ma do na (211); Hri sto va pe sma (212); 
*** [Pro la ze lju di u hit nji...] (213); Hrist 
pi je vi no (214); Ma do na ko ne sta bi le 
(215); Su sret sa Hri stom (216); *** [Za
sun je odav no stru nuo na vra ti ma...] 
(217); Hri stu, po sla ni ca (218); *** [Jed
nom će tvo ja ti ha ru ka...] (219); Hrist se 
igra sa mo jim si nom (220); *** [Mr tva 
le žiš pod bre gom...] (221); Mr tvi pri ja
te lji, Hrist iza vi tra ža (222); Go spa od 
Kar me la (223); Po vra tak Hri sta (224); 
Pi smo Hri stu (225); *** [Preteče mi krvi 
da te upo znam...] (226); *** [Tre ba iz dr
ža ti taj po riv...] (227); Ba sme (228); Po
sle me ne (229). – Za ka sne la pi sma (231
250): Let nje pi smo (233); U do slu hu sa 
le tom (234); Sen ka u ju tru (235); Za ka
sne la pi sma IIII (236238): I [Ti ne ćeš 
gle da ti ali ćeš ču ti ove re či ko je iz go
va ram...] (236); II [O pet sa bre ga si la zi 
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zi ma i teš ka ma gla la zi ra me ni ma...] 
(237); III [Napustićeš grad ma lo po gnut 
i tih...] (238); Ele gi ja (239); Ne go vo ri 
(240); Hor beč kih de ča ka u Si na go gi 
(241); *** [Nit od bo lo va, ni ti pre bo li...] 
(242); Tr panj ska ele gi ja (243); *** [Ti 
di šeš vi so ko i bla go ju tro...] (244). I bi va 
dan (245); Po sle te be (246); Vre me na osa
me (247); Vi đaš li sta rog? (248); U be lom, 
u be lom, u no ći (249250). – Iz „Hun
gar skih ka tre na” (251258): 2. [Zvo ne 
se ge din ska zvo na...] (253); 3. [Zaćutaće 
te le fo ni...] (254); 8. [Ne ko me pra ti ču jan, 
ne vi dan...] (255); 9. [Reči iz da le ka do
la ze vo le ći...] (256); 10. [U me ni je jed na 
tu žna iva...] (257); 16. [Sne go vi su na ra
me na pa li...] (258). – O pe sma ma zapi
sa no (259329): Ti ši na go vo ri o lju di ma 
/ Mi o drag Mar ti nov (261262). Bol i 
pje sma i te le / Zvo ni mir Go lob (262). 
Još je dan pje snik (262). Ste van Sre mac 
/ To mi slav Sa bljak (263). Stra ni ce is trg
nu te iz Dnev ni ka / Draš ko Re đep (263
274). Mo star ske ki še / Ah met Ko sić (274
276). Još uvek otvo re na knji ga / Dra go
mir Braj ko vić (276277); O Mo star skim 
ki ša ma / Dra go mir Braj ko vić (277279); 
O ra nim pe sma ma Pe re Zub ca / Dra go
mir Braj ko vić (279283). Pje sni kov pre
o bra žaj / Raj ko Pe trov No go (283286). 
Raz gled ni ce iz Mo star skih pro lje ća (5) 
/ Mi šo Ma rić (286291). Ski ca za por tret 
pe sni ka Pe re Zup ca / Zo ran Đe rić (291
293). Dah mla do sti / Draš ko Re đep (293
296); Bez ki šo bra na u Mo sta ru / Draš ko 
Re đep (296300). Oblak to plih ki ša / 
Ste fan Gru bač (300301). Dog mat ska 
gu mi ca za „ki še” / Dar ko Stu pa rić (301
303). Is ku še nje pe sni ka i pri ka zi va ča / 
Zo ran Sla vić (303313). Ki še ne pre bo la 
/ Lu ka Haj du ko vić (313317). Mo star
ske ki še / Ra to mir Ra le Da mja no vić (318
325). Oa za ne spo ko ja / Jo van Dun đin 
(325327). Li ri ka pr vog da ha / Ma ri ja 
Pe a kić (327329). – O ra nim pe sma ma 
Pe ra Zub ca pi sa li su i... (331332).

2004

77.   Ба што ви те пе сме / по го вор 
Ду шко Три фу но вић. – Ру ма : Срп

ска књи га, 2004 (Ру ма : Срп ска 
књи га : Гра фам про мет). – 92 стр. : 
илу стр. ; 21 cm. – (Деч ја књи га 
До бри ца. Срп ски пи сци ; књ. 23)
Ау то ро ва сли ка. – Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Го ди шња до ба (511): О 
го ди шњим до би ма (7); О ле ту (8); О 
про ле ћу (9); О је се ни (10); О зи ми 
(11). – По вр ће (1349): Из ба ште од 
ма ште (15); Ку пус (16); Рот кви ца (17); 
Ра штан (18); Кром пир (19); Гра шак 
(20); Лук (21); Бе ли лук (22); Кра ста
вац (23); Па ра дајз (24); Бо ра ни ја (25); 
Шар га ре па (26); Це лер (27); *** 
[Келераба, про кељ, кељ...] (28); Спа
наћ (29); Па при ка (30); Бе ла ре па (31); 
Ти кви ца (32); Пи ри нач (33); Па суљ 
(34); Жи то (35); Сун цо крет (36); Ку
ку руз (37); Цве кла (38); *** [Сочиво 
и со ја...] (39); Кар фи ол (40); Зе ле на 
са ла та (41); Ке ле ра ба (42); Пра зи лук 
(43); Рен (44); Ар ти чо ка (45); Пер шун 
(46); Шпар гла (47); Ма сли на (48); Пе
чур ка (49). – Во ће (5188): Ја бу ка (53); 
Кру шка (54); Шљи ва (55); Тре шња 
(56); Гро жђе (57); На ран џа (58); Бо ров
ни ца (59); Ман да ри на (60); Ли мун 
(61); Ди ња (62); Лу бе ни ца (63); Ба на на 
(64); Ана нас (65); Ки ви (66); Дре њи
на (67); Ко шће ла (68); Ри би зла (69); 
Гло ги ња (70); Ле шник (71); Ур ма (72); 
Ви шња (73); Нек та ри на (74); Ма ли на 
(75); Ја го да (76); Ко кос (77); Орах (78); 
Нар (79); Тр њи на (80); Дуд (81); Купи
на (82); Смо ква (83); Ро гач (84); Ду ња 
(85); Кај си ја (86); Бре сква (87); Му
шму ла (88). Во ће и по вр ће из ба ште 
де тињ ства / Ду шко Три фу но вић 
(8990). Бе ле шка о пе сни ку (92).

78.   Ка ко се ра сте : пе сме / из бор 
и по го вор Ми лу тин Ж. Па влов ; 
илу стра ци је Ма ри ја Да шић. – 1. 
изд. – Бе о град : Пор тал, 2004 (Бео
град : Пор тал). – 120 стр. : илу стр. 
у бо ја ма ; 23 cm. – (Би бли о те ка 
Ка ко се ра сте) 
Ти раж 3000.
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С а д р ж а ј: Ку ћа за ви чај них фо то
гра фи ја (324): Ку ћа за ви чај них фо
то гра фи ја (3); Род на ку ћа (4); Ми ље
вац (5); Ус крс (6); Пр ва пред ста ва (7); 
Трам па (8); Дру го ви (9); У Ђор ђо вој 
ку ћи (10); Ку ћа (11); Је дре шки по ток 
(12); Пре сли ка чи (13); Кра дљив ци 
бом бо на (14); А снег је над кро вом 
ве јао (15); Си ро тињ ска (16); Де чак је 
опет сам (17); Лоп та из Аме ри ке (18
19); Хе миј ске олов ке (20); Сак со фон 
(21); Но ва го ди на (22); Фри зу ра (23); 
Ро мо бил (24). – Ча ро ли је код ба ро на 
за три луфт ба ло на (2538): Ча ро ли је 
код ба ро на за три луфт ба ло на (25); 
Жмур ке (26); Тр ке у лу гу (27); Ре ћи 
ћу ти ако умем (28); За што не ке пе
сме не во лим (29); Шта све мо гу (30); 
Зви жди фо ни ја (31); Да се сме јем ма ло 
(32); Бум бум бум (33); Ба рон ска пе
сма (34); Зим ске ча ро ли је (35); Успа
ван ка за игра че (36); Вок мен на уши 
(37); Вре ме бих вра тио (38). – Без 
бај ки је чо век сам (3949): Без бај ки 
је чо век сам (39); Па ту љак са зе ле ном 
бра дом (40); Ко ја го ра (41); Бај ка о 
мо ћи гра шко вог зр на (42); Цр вен ка
пи на пе сма (43); По хва ла гра шко вом 
зр ну (44); Пе сме двор ске лу де (45); 
Ла жљи ва пе сма (46); И ја чу јем ка ко 
ра стем (4748); Без бај ки је чо век сам 
(49). – Че ка те жи вот иза гр ма (5067): 
Че ка те жи вот иза гр ма (50); Де чак 
у по љу (51); Али, тре ба да знаш (52); 
Иза ђи у по ље (53); Де да је на бр ду 
из над гра да (54); Шта све хо ћу да ку
пим (55); Шта ћу да бу дем ка да по
ра стем (56); На кра ју све та (57); Ка ко 
Кок то пи је кок ту (58); Да се вра тиш 
(59); Пе сма о тај на ма (60); О нај ти шим 
де ча ци ма (61); Дру гар ска (62); Као 
што мо ра (63); Про ла зе тво је го ди не 
(64); Све је кре ну ло на о па ко (65); 
Шта се то де ша ва (66); Да се де тињ
ству зло не пре пре чи (67). – У ба сна ма 
исти на је о жи во ту и о све ту (6881): 
У ба сна ма исти на је о жи во ту и о све
ту (68); У ба сна ма све је ја сно (69); Вук 
и јаг ње (70); Зе цо ви и ли си це (71); 
Пти ца де тињ ства (72); Жа ба (73); 
Ли си ца и кур јак (74); Не ве ро ват на 

пе сма (75); Ли си ца и га вран (76); Ту
жна при ча о сло ну (77); Лав и ли си ца 
(78); Вук и ждрал (79); Ли си ца и ја рац 
(80); Шта су ба сне (81). – Тво га ли ка 
спо ме нар (82102): Тво га ли ка спо ме
нар (82); О љу ба ви (83); До ћи ће отац 
(84); Ка ко се ра сте (85); Уснуо је твој 
град (86); Се ћаш се пр ве љу ба ви (87); 
Ка жи реч пти ца (88); О тај ни (89); Де
вој чи ца са ња пти цу (90); Па да зве зда 
па да ли ца (91); Де вој чи це се ра но за
љу бљу ју (92); Успа ван ка за Д. (93); 
Про ле ће (94); Ти ха (95); Ле то (96); 
Ка ко се ле ти са ња (97); По вре љи во 
пи смо Д. (9899); Ле то у све сци (100); 
Пр ви раз ред (101); О го во ру (102). – 
Књи га ко ју чи таш баш те бе во ли 
(103115): Књи га ко ју чи таш баш тебе 
во ли (103); О ра ду (104); Бу ди при ја
тељ ве тру (105); Не мој ча са ча си ти 
(106); Пи смо М. (107); Та ко ми се по
не кад пла че (108); О игри (109); Ти 
ћеш ра сти (110); Твој отац ти да је реч 
(111); Не што по сто ја но и све то (112); 
Шта има у књи га ма (113); Вре ди про
тр ча ти кроз свет (114); О књи га ма 
(115). По го вор о пи сцу и де лу (117120).

79.   Мо ли тве ник сна : иза бра не 
пе сме. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
Но ви Сад : Ин стелин же ње ринг, 
2004 (Ру ма : Срп ска књи га : Гра
фам про мет). – 164 стр. ; 20 cm. – 
(Би бли о те ка „Нај, нај, нај” ; књ. 2) 
Ти раж 1500. 
С а д р ж а ј: Љу ве не (526): *** [Сва 
ки ша што је на мо ре па ла...] (7); Кан
ти ле на (8); Ве чер ња (9); По сма трам 
те док ста риш (10); Ди лен То мас у 
Ши бе ни ку (11); Ла ку ноћ, ту го (12); 
Сло во љуб ве за Ве ру. 3, [ако сам се 
оса мио ако сам се раз бо лео...] (13); 
А још ти пи шем (14); Кад не бу де те 
(15); За ју тра по ђем пре ко бре га (16); 
Ју тро у Апа ти ну (17); Она је би ла, 
слу тим (18); Кад до ђе час (19); Снег 
у Па влов ску (20); Опро штај на, ста
рин ска (2122); Мр тви при ја те љи, 
Христ иза ви тра жа (23); Ла за ре ва 
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за вет на пе сма (24); Ла за ре ва пред
смрт на пе сма (25); Лен ки на осам на 
пе сма (26). – Кад се ја ве зво на (2754): 
Са мо ћа (29); Кр ва ви траг (30); Бли
зан ци са ру ске ико не (31); Кад се ја ве 
зво на (32); Све тло тво га ока (33); Глас 
из но ћи (34); Упит на пе сма (35); Ка
сна ве че ра код Д. Т. (36); Бе са на (37); 
Деч ји хор пе ва „Свја ти Бо же” (38); 
Чуд ни се ја вља ју ве сни ци (39); Нај
бо љи мо ји дру го ви (40); За ми че за 
брег ле то (41); Гу сто се ћа ње (42); Благ
да ни си ро ма шки (43); Ја бла но ви у 
но ћи (44); Зво на у Вла ди ми ру (45); 
Тра го ви зла том за су ти (46); За зве
здом ко ја па да (47); Ми хољ ско ле то 
(48); Раст ко у Хи лан да ру (49); Де чан
ска, дав на (50); У веч ни за ви чај (51); 
По след ње пи смо Хри сту (52); Тре шња 
за ок ном (53); Пла нин ска пе сма (54). 
– Злат ни праг де тињ ства (5584): Пје
сан ца о дав ном (57); Се ћа ње на гим
на зи ју (58); Пу то ва ње у де тињ ство 
(59); На пев од ту ге ткан (60); Још је у 
оку снег (61); Мај ка (62); Кад ће окоп
нит сне го ви (63); Се ре на да (64); Сен ка 
од ле те ле пти це (65); Не пла чи (66); 
Си пи ки ша ро су ља (67); Ма ла го спа 
у тр њу (68); Род на ку ћа (69); Пут на 
за лом (70); Ку ћа Еми но ви ћа (71); Мала 
све ћа (72); Си ро тињ ска (73); Тру ма
но ва ја ја (74); Сли ке из Не ве си ња 
(75); На Не ве си ње ле гла зи ма (76); 
Кад са хат ју тро от ку ца (77); Иза де
бе лог зи да (78); Опо ме на (79); Не ве
си ње (80); Ју ни (81); Мо стар ска (82); 
Алек са се вра ћа из ра ја (83); И ми ми
ну смо (84). – Мо стар ске ки ше (8596): 
Мо стар ске ки ше (8796). – По вра так 
Мо ста ру (97148): 1. [Ево се Мо ста ру 
вра ћам...] (99100); 2. [Ево ме, опет, 
без „сре бр ног лу ка”...] (101); 3. [По
нека све тла сли ка...] (102); 4. [Ево се 
Мо ста ру вра ћам...] (103); 6. [С ико не 
све тог Јо ва на...] (104); 7. [Искрсну 
пред очи, не на да но...] (105); 9. [Ево се, 
млад, Мо ста ру вра ћам...] (106); 10. 
[И она што се ћа ње ни је...] (107); 12. 
[О пу сти де чач ки из ле ти...] (108); 16. 
[И шта је, ствар но, оста ло од свег..] 
(109); 17. [Дејан Ћу пи на „мр тве ми 

мај ке”...] (110); 18. [Јеси ли ти у но ћи 
пла ка ла...] (111); 19. [Снимак Вла дими
ров, у не ко су то ње...] (112); 20. [Седе 
и се и ре ис под ко шће ле...] (113); 21. 
[Види, Ми ло ше, пра ве ла сте...] (114); 
22. [Где је је сен с плат на Ма ри но ва...] 
(115); 24. [Јесу ли сли ке ствар не...] 
(116); 26. [Са Ми ком на Рон доу...] (117); 
27. [Зар све те сли ке...] (118); 28. [Те 
пе сме, склад не, са вр ше не...] (119); 29. 
[Секула Му чи ба бић ска че с мо ста...] 
(120); 30. [Марићев бор пред ку ћом 
све ну...] (121); 31. [Мостару, ево се 
вра ћам...] (122); 32. [Отац је до но сио 
из Мо ста ра...] (123); 34. [Жељко Са
мар џић се ди на сте ни...] (124); 35. 
[Што је ду ша у там ни јој се ни...] (125); 
36. [Песма мо ли тви на лик...] (126); 
37. [Из тми не не по јам не...] (127); 38. 
[А под гр лом што је те шње...] (128); 
39. [Заплаче де чак у ме ни...] (129); 40. 
[Кад из ван сно ва кре не на го ре...] 
(130); 41. [С Хам ди јом ста јах из над 
ре ке...] (131); 42. [Ево се Мо ста ру вра
ћам...] (132); 43. [Призоре с фо то гра
фи ја и са ка се те...] (133); 45. [Гледам 
еми си ју Вој ка но ву...] (134), 46. [Код 
Мех медпа ши ног ша др ва на...] (135); 
48. [Ево се вра ћам Мо ста ру...] (136); 
52. [Госпа ши ро ко бри је шка...] (137); 
54. [Вече у Звор ни ку, до шо Ба ја...] 
(138); 57. [Под Кри вом ћу при јом на 
Ра до бо љи...] (139); 58. [Дечак ми се 
ка ди кад...] (140); 60. [Гојко Шан тић 
у ка сно ве че...] (141); 61. [Моји су 
при ја те љи на оној стра ни...] (142); 62. 
[Враћа се у се ћа њу там ном...] (143); 
63. [Милан Гу тић ме кат ка да за мо
ли...] (144); 73. [Војин Бје ли ца на Бај
ка лу...] (145); 77. [Уљана сли ка Влај ка 
Ву ко са ва...] (146); 78. [И Ми ла ви ћа 
со как...] (147); 80. [Нек про ђу Шо ла 
и Обо ри на...] (148). – Пје сник „Мо
стар ских ки ша” / Ми лан Гу тић (149
153). Ин тим ни пе снич ки днев ник / 
Фра ња Пе три но вић (154). Два Зуп
че ва за ви ча ја / Дра го мир Брај ко вић 
(155156). Атом ски век / Ду шко Три
фу но вић (157158). Пи смо по ро ди це 
Бле чић (159162). Нај о снов ни је о пе
сни ку (163164). 
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80.   Mo li tve nik sna : iza bra ne pe
sme / [i zbor pe sa ma Mi lan Gu tić i 
čla no vi In stelklu ba]. – Ru ma : Srp
ska knji ga, 2004 (No vi Sad : In stel
in že nje ring). – 164 str. ; 21 cm. – 
(Bi bli o te ka Naj, naj, naj ; knj. 2) 
Ti raž 1500. 
S a d r ž a j: Lju ve ne (526): *** [Sva 
ki ša što je na mo re pa la...] (7); Kan ti
le na (8); Ve čer nja (9); Po sma tram te 
dok sta riš (10); Di len To mas u Ši be ni
ku (11); La ku noć, tu go (12); Slo vo ljub ve 
za Ve ru. 3, [a ko sam se osa mio ako sam 
se raz bo leo...] (13); A još ti pi šem (14); 
Kad ne bu de te (15); Za ju tra po đem 
pre ko bre ga (16); Ju tro u Apa ti nu (17); 
Ona je bi la, slu tim (18); Kad do đe čas 
(19); Sneg u Pa vlov sku (20); Oproš taj
na, sta rin ska (2122); Mr tvi pri ja te lji, 
Hrist iza vi tra ža (23); La za re va za vet na 
pe sma (24); La za re va pred smrt na pe
sma (25); Len ki na osam na pe sma (26). 
– Kad se ja ve zvo na (2754): Sa mo ća 
(29); Kr va vi trag (30); Bli zan ci sa ru ske 
iko ne (31); Kad se ja ve zvo na (32); Sve
tlo tvo ga oka (33); Glas iz no ći (34); 
Upit na pe sma (35); Ka sna ve če ra kod 
D. T. (36); Be sa na (37); Deč ji hor pe va 
„Svja ti Bo že” (38); Čud ni se ja vlja ju ve
sni ci (39); Naj bo lji mo ji dru go vi (40); 
Za mi če za breg le to (41); Gu sto se ća nje 
(42); Blag da ni si ro maš ki (43); Ja bla no
vi u no ći (44); Zvo na u Vla di mi ru (45); 
Tra go vi zla tom za su ti (46); Za zve zdom 
ko ja pa da (47); Mi holj sko le to (48); Rast
ko u Hi lan da ru (49); De čan ska, dav na 
(50); U več ni za vi čaj (51); Po sled nje pi
smo Hri stu (52); Treš nja za ok nom (53); 
Pla nin ska pe sma (54). – Zlat ni prag 
de tinj stva (5584): Pje san ca o dav nom 
(57); Se ća nje na gimnаziju (58); Pu to
va nje u de tinj stvo (59); Na pev od tu ge 
tkan (60); Još je u oku sneg (61); Maj ka 
(62); Kad će okop nit sne go vi (63); Se
re na da (64); Sen ka od le te le pti ce (65); 
Ne pla či (66); Si pi ki ša ro su lja (67); Mala 
go spa u tr nju (68); Rod na ku ća (69); Put 
na za lom (70); Ku ća Emi no vi ća (71); 
Ma la sve ća (72); Si ro tinj ska (73); Tru

ma no va ja ja (74); Sli ke iz Ne ve si nja (75); 
Na Ne ve si nje le gla zi ma (76); Kad sa hat 
ju tro ot ku ca (77); Iza de be log zi da (78); 
Opo me na (79); Ne ve si nje (80); Ju ni 
(81); Mo star ska (82); Alek sa se vra ća iz 
ra ja (83); I mi mi nu smo (84). – Mo star
ske ki še (8596): Mo star ske ki še (8796). 
– Po vra tak Mo sta ru (97148): 1. [E vo se 
Mo sta ru vra ćam...] (99100); 2. [E vo me, 
opet, bez „sre br nog lu ka”...] (101); 3. 
[Po ne ka sve tla sli ka...] (102); 4. [E vo se 
Mo sta ru vra ćam...] (103); 6. [S iko ne 
sve tog Jo va na...] (104); 7. [I skr snu pred 
oči, ne na da no...] (105); 9. [E vo se, mlad, 
Mo sta ru vra ćam...] (106); 10. [I ona što 
se ća nje ni je...] (107); 12. [O pu sti de čač
ki iz le ti...] (108); 16. [I šta je, stvar no, 
osta lo od sveg...] (109); 17. [De jan Ćupi
na „mr tve mi maj ke”...] (110); 18. [Je si 
li ti u no ći pla ka la...] (111); 19. [Sni mak 
Vla di mi rov, u ne ko su to nje...] (112); 20. 
[Se de i se i re is pod koš će le...] (113); 21. 
[Vi di, Mi lo še, pr ave la ste...] (114); 22. 
[Gde je je sen s plat na Ma ri no va...] (115); 
24. [Je su li sli ke stvar ne...] (116); 26. [Sa 
Mi kom na Ron dou...] (117); 27. [Zar sve 
te sli ke...] (118); 28. [Te pe sme, sklad ne, 
sa vr še ne...] (119); 29. [Se ku la Mu či ba
bić ska če s mo sta...] (120); 30. [Marićev 
bor pred ku ćom sve nu...] (121); 31. [Mo
sta ru, evo se vra ćam...] (122); 32. [O tac 
je do no sio iz Mo sta ra...] (123); 34. [Željko 
Sa mar džić se di na ste ni...] (124); 35. 
[Što je du ša u tam ni joj se ni...] (125); 36. 
[Pe sma mo li tvi na lik...] (126); 37. [Iz 
tmi ne ne po jam ne...] (127); 38. [A pod 
gr lom što je teš nje...] (128); 39. [Zaplače 
de čak u me ni...] (129); 40. [Kad iz van 
sno va kre ne na go re...] (130); 41. [S Ham
di jom sta jah iz nad re ke...] (131); 42. [Evo 
se Mo sta ru vra ćam...] (132); 43. [Pri
zo re s fo to gra fi ja i sa ka se te...] (133); 45. 
[Gle dam emi si ju Voj ka no vu...] (134); 
46. [Kod Meh medpa ši nog ša dr va na...] 
(135); 48. [E vo se vra ćam Mo sta ru...] 
(136); 52. [Go spa ši ro ko bri ješ ka...] (137); 
54. [Veče u Zvor ni ku, do šao Ba ja...] 
(138); 57. [Pod Kri vom ću pri jom na Ra
do bo lji...] (139); 58. [Dečak mi se ka di
kad...] (140); 60. [Goj ko Šan tić u ka sno 
ve če...] (141); 61. [Mo ji su pri ja te lji na 
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onoj stra ni...] (142); 62. [Vraća se u se
ća nju tam nom...] (143); 63. [Mi lan Gu
tić me kat ka da za mo li...] (144); 73. [Vo jin 
Bje li ca na Baj ka lu...] (145); 77. [U lja na 
sli ka Vlaj ka Vu ko sa va...] (146); 78. [I 
Mi la vi ća so kak...] (147); 80. [Nek pro đu 
Šo la i Obo ri na...] (148). – Pje snik „Mo
star skih ki ša”/ Mi lan Gu tić (149153). 
In tim ni pe snič ki dnev nik / Fra nja Pe
tri no vić (154). Dva Zup če va za vi ča ja / 
Dra go mir Braj ko vić (155156). Atom
ski vek / Duš ko Tri fu no vić (157158). 
Pi smo po ro di ce Ble čić (159162). Naj
o snov ni je o pe sni ku (163164). 

81.   Нај леп ше пе сме Пе ре Зуп ца 
/ из бор и пред го вор Дра шко Ре
ђеп. – Бе о град : Про све та, 2004 
(Бор : Ба кар). – 159 стр. ; 20 cm
Ти раж 1000. 
С а д р ж а ј: Го ди не не из ве сно сти и 
ки ша, Пе ро Зу бац / Дра шко Ре ђеп 
(511). – Мо стар ске ки ше (1322); 
Смрт јеч ма (23); Ки ша (2425); Раз го
во ри с пе смом : (ту го ван ка) (2628); 
Трип ти хон за Ве ру (2932); Смрт мај
ке (33); Ка зи ва ња о пе сми (3536): IV 
[Од осме ха про стр та по ња ва...] (35); 
V [Не сти го смо ни шта ре ћи о љу ди
ма...] (36); Сло во љуб ве за Ве ру (3739): 
I [Бос ти се вра ћам по гнут без јед не 
зве зде у оку...] (37); IV [То па да не ко 
сте ње на мо ју не са ни цу...] (3839); 
VI II [Украли су ми ону ма лу фо то
гра фи ју...] (39); Тр пањ ске еле ги је 
(4043): I [Тог ле та сам је пр ви пут 
за во лео с без број не ста шних...] (40); 
II [Говорио сам јој да је ко му шко да 
ви ше не но си пан та ло не...] (4041); 
IV [Тог ле та сам је пр ви пут за во лео 
спон та но са свим...] (41); VII [Јесен 
до ла зи у ње ним пи сми ма и са мо ћа...] 
(42); VI II [Страна се дам не ког ли ста 
пе сма за ве ру пе сма за не ве ру...] (42
43); Ства ри ко је су про шле (4450): I 
[Ноћи су то што бо ле ко лањ ско мр тво 
во ће...] (44); II [Једна је са мо бол у 
свaком тре ну нај ве ћа...] (4445); III 
[Нисмо има ли стра ха од ки ша од опо
ро сти...] (4546); IV [Бол ра сте кла сјем 

у под не око би хте ло да зга сне...] (46); 
V [Смирена мо ја не мо ћи за се ци гла
сом ле то...] (47); VI [У окло пи ма од 
ро се без број ни ви те зи би ља...] (48); 
7 [Цео је је дан свет мо гао из ра сти у 
мо јој со би...] (48); VI II [Остају ипак 
сен ке оног што ни је би ло...] (48); IX 
[Па па да пер је по ла ко по спа но па да...] 
(4950); X [Спавај као де тињ ство у 
мо јим не пре бо ли ма...] (50); Не вер
мо ре (5152); Ни кад се не раз бу ди (53); 
Ру ком си из над гра ња (54); Сним (55). 
– Еле гич не стро фе (5657): 264 ре чи 
за Ве ру (5657). – Ве чер њи раз го во ри 
са го спо ди ном (5863): I [Господи
не...] (58); II [Видим у во ди ко ли ко 
има сун ца на пу ту...] (58); III [Пре
бирај, Го спо де, пиљ ке де тињ ства, ...] 
(59); IV [Јесмо ли ишта мо гли учи
ни ти...] (5960); V [Али ја знам: ка да 
по сег ну ру ка ма пре ма те би, ...] (60); 
VI [Ту су вре ме на од ко јих смо за зи
ра ли...] (6061); VII [Чим ли ме све 
ни си же ђао...] (61); VI II [Мени пре
о ста је са мо реч...] (6162); IX [Нити 
су има ли све тла на дла ну...] (6263). 
– Со нет ни ве нац (6579): 1 [Врати 
дан ис то ку док же ђаш утро бу...] (65); 
2 [Ево ждра ла смр ти на рас пу клом 
дла ну...] (66); 3 [Нисам жи вео, њи хан 
сам у гро бу...] (67); 4 [Ал не зна јућ 
ср цем над очи ма ра ну...] (68); 5 [Ца
реви све та, не му ште спо до бе...] (69); 
6 [Зурла мог гр ла ле ле че и гр ми...] 
(70); 7 [Ако сам мр тав рас ту ри се, 
гро бе...] (71); 8 [Ко усне жед них на 
ис тру лој кр ми...] (72); 9 [Липсаће сун
це, па шће там не во де...] (73); 10. [Оју
жите лед ни, згру шај те се, сне жни...] 
(74); 11 [Нек ле те ждра ло ви, нек зве
зде ли ста ју...] (75); 12 [У зга слом житу 
се ба ра сло бо де...] (76); 13 [Лежим, 
али збо ре из ме не сви не жни...] (77); 
14 [Ево тру ли пр сти ко иње блистају] 
(78); Ма ги стра ле (79); Христ пи је ви но 
(80); Христ се игра са мо јим си ном 
(81); Мр тви при ја те љи, Христ иза ви
тра жа (82); За ка сне ла пи сма (8385): 
I [Ти не ћеш гле да ти али ћеш чу ти 
ове ре чи ко је...] (83); II [Опет са бре
га си ла зи зи ма и те шка ма гла ла зи 
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ра ме ни ма...] (84); III [Напустићеш 
град ма ло по гнут и тих...] (8485); Хор 
беч ких де ча ка у си на го ги (86); По сле 
те бе (87); У бе лом, у бе лом, у но ћи 
(8889); Моћ сли ке (90); Пе сме о Та ђу 
(91100): I [Ти из ра њаш из зла с тај
ном вра ча у хо ду...] (91); II [Лепота је 
тек об лик при кри ва ња зла...] (9192); 
III [Свог при ја те ља са зеб њом...] (92); 
IV [Радуј се гла су ко ји при ја те љу...] 
(93); V [Излазиш у ју тро као да из
ла зиш...] (94); VI [Упорно при зна јеш 
сво ју оса му...] (9597); VII [Проређе
ни го вор су о ча ва те...] (9798); VI II 
[Могу опи па ти тво ју срџ бу...] (9899); 
IX [Тебе од и скон че ка ју мр тве шу ме 
се ве ра...] (99100); X [Пронеше твој 
та бут...] (100); 7. [Моји су при ја те љи 
умор ни од пу та...] (101); 13. [Моји су 
при ја те љи оти шли у сво је ве ли ке 
гра до ве...] (101); Као реч (102); Љу ве
на I (103); Љу ве на II (104); Ка ла мо
ћан ска зво на (105); Де ча ци пре ска чу 
ве чер ње (106); По гу стој во ди не ко 
ко ра ча (107); Не ко дру го мо ре (108); 
Чем пре си над Тр сте ним (109); Де ча
ци пред До на том (110); А. Б. Ши мић 
(111); Блок (112); Да не те чеш (113); 
21. срп ња 80. (114); Де вој чи це у Су бо
ти ци слу ша ју пе сни ка Д. Б. (115116); 
Све што је пам ти ло мо је те ло (117
118); Ту жба ли ца за А. Б. (119120); У 
по мрак (121); Ве не ли шће оро во (122); 
По ро дич на ве че ра (123); До ла зи ми 
уза луд но у сан (124); Мла ди ћи одла
зе у ЈНА (125); Ки ша из Еви ја на (126); 
Ви дим те ко сом (127); Др во ко је ко
ра ча (128); Брат ми се ја вља (129); Пе
сник као жбир (130); Ди лен То мас у 
Ши бе ни ку (131); Ја бу ка (132); Ру ке 
Ан ти ће ве, злат не (133134); Са мо ћа 
као ја бу ка (135); Из не на да (136); Про
ле ће у Ме ђу гор ју (137); Сан Ге ор га 
Тра кла (138139); Бла гај ски дер ви ши 
(140); Ноћ ни раз го во ри (141); Од ла
зак (142); Сли ке из Не ве си ња (143); 
За ка сне ли од го вор на пи смо про фе
со ра Ра до ви ћа (144); Мно го се и че сто 
пла ка ло (145); Co ca co la (146); Ка зан
ска го спа (147); Реч мост (148); Сеп
тем бар (149); *** [Моји су при ја те љи 

оти шли на дру гу оба лу...] (150); *** 
[Срби из Дал ма ци је...] (151); Благ да
ни си ро ма шки (152); Мој зна нац Еду
ард Сам (153); Ру ска пе сма (154); Епи
таф (155); Књи га се ту за вр ша ва (157).

82.   Plo i le din Mo star / [tra du ce re 
din lim ba sârbă de Slav co Al mă jan, 
Ang hel Dum bră ve a nu şi Ioan Ba ba ; 
de se ne So ra diKon koly Mag da le
na]. – Pan ci o va : Li ber ta tea, 2004 
(Bu di sa va : Kri mel). – 1 f. pli an tă 
mul ti plă (33 p.) : ilu str. ; 12 cm. – 
(Lu mi na : re vi stă de li te ra tu ră, ar tă 
şi cul tu ră. Ediţia bi bli o fi lă „In ter
fe renţe”) 
Ti tlul de pe co per tă. – Fo to gra fia 
au to ru lui. – Ti raj 200, pri me le 40 
de exem pla re sunt nu me ro ta te şi 
sem na te de au tor. – P. 34: Eco u ri 
vi a bi le în timp / Ioan Ba ba.    

2005

83.   Mo star ske ki še / ilu stro vao 
Vla di mir Ni ko lić. – No vi Sad : Me
dia in vent ; Ru ma : Srp ska knji ga, 
2005 (Ru ma : Srp ska knji ga). – 117 
str. : ilu str. ; 15 cm 
„40 go di na ’Mo star skih ki ša’ 8.10. 
1965 – 8.10.2005” → ko ri ce. – Auto
ro ve sli ke. – Na oba spoj na li sta ilu
str. – Na ko ri ca ma be leš ke o de lu. 
– Ti raž 1.000. 
S a d r ž a j: Mo star ske ki še (846). – 
Stra ni ce is trg nu te iz dnev ni ka / Draš ko 
Re đep (4950); Je sen na ok ni ma / Dra
ško Re đep (5051); [Mo star ske ki še, kao 
pr vo ra zred no...] / Draš ko Re đep (52). 
Raz gled ni ce iz Mo star skih pro le ća (5) 
/ Mi šo Ma rić (5458). Dah mla do sti / 
Draš ko Re đep (6062). Pe ri Zup cu / 
Izet Sa raj lić (64). Mo star ske ki še / Ra
to mir Ra le Da mja no vić (6573). „Mo
star ske ki še”, plju sak, gr mlja vi na / 
Zo ran Sla vić (7581). Mo star ske ki še: 
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če tr de set go di na po sle / Mi li vo je R. Jo
va no vić (8588). Ele gič ni glas / Fra nja 
Pe tri no vić (90). O Mo star skim ki ša ma 
/ Dra go mir Braj ko vić (9192). O toj pe
smi / Pe ro Zu bac (9395). Mo star ske 
ki še Pe ra Zub ca : (iza bra na bi bli o gra
fi ja) / sa sta vi la Gor da na Đi las (97106). 
O po e mi, još po ne ki po da tak (107109). 
Sa dr ži i au to ro vu pe smu: Pi smo pri
ja te lju. 

84.   Po vra tak Mo sta ru. – Sa ra je vo : 
Ra bic, 2005 ([Sa ra je vo] : Be must). 
– 149 str. ; 22 cm. – (Bi bli o te ka Ever
green) 
S a d r ž a j: Za vet na sve tlost de tinj stva 
/ Pe ro Zu bac (57). Opo ri me lan ko li
zam / Gra di mir Go jer (78). 1. [E vo se 
Mo sta ru vra ćam...] (910); 2. [E vo me, 
opet, bez „sre br nog lu ka”...] (11); 3. [Po
ne ka sve tla sli ka...] (12); 4. [E vo se Mo
sta ru vra ćam...] (13); 5. [Mu sta fa, Su
lej man, Vla do...] (14); 6. [S iko ne sve tog 
Jo va na...] (15); 7. [I skr snu pred oči, 
ne na da no...] (16); 8. [Ni kad ne sa znah 
ka ko se svi ti...] (17); 9. [E vo se, mlad, 
Mo sta ru vra ćam...] (18); 10. [I ona što 
se ća nje ni je...] (19); 11. [Ni kad ne vi deh 
Atu Šo lu...] (20); 12. [O pu sti de čač ki 
iz le ti...] (21); 13. [O sve te dav ne adre se...] 
(22); 14. [Đido, Se jo, Zlat ka, Pa va...] 
(23); 15. [Pla va go spa iz Vi ši ća...] (24); 
16. [I šta je, stvar no, osta lo od sveg...] 
(25); 17. [De jan Ću pi na „mr tve mi maj
ke”...] (26); 18. [Je si li ti u no ći pla ka la...] 
(27); 19. [Sni mak Vla di mi rov, u ne ko 
su to nje...] (28); 20. [Se de i se i re is pod 
koš će le...] (29); 21. [Vi di, Mi lo še, pra ve 
la ste...] (30); 22. [Gde je je sen s plat na 
Ma ri no va...] (31); 23. [Pe va ju Ra sim i 
Edo...] (32); 24. [Je su li sli ke stvar ne...] 
(33); 25. [Se stra ve ze go ble ne...] (34); 26. 
[Sa Mi kom na Ron dou...] (35); 27. [Zar 
sve te sli ke...] (36); 28. [Te pe sme, sklad
ne, sa vr še ne...] (37); 29. [Se ku la Mu či
ba bić ska če s mo sta...] (38); 30. [Ma
rićev bor pred ku ćom sve nu...] (39); 31. 
[Mo sta ru, evo se vra ćam...] (40); 32. 
[O tac je do no sio iz Mo sta ra...] (41); 33. 
[Šesti ro đen dan, na sto lu tor ta...] (42); 

34. [Željko Sa mar džić se di na ste ni...] 
(43); 35. [Što je du ša u tam ni joj se ni...] 
(44); 36. [Pe sma mo li tvi na lik...] (45); 
37. [Iz tmi ne ne po jam ne...] (46); 38. [A 
pod gr lom što je teš nje...] (47); 39. 
[Zaplače de čak u me ni...] (48); 40. [Kad 
iz van sno va kre ne na go re...] (49); 41. [S 
Ham di jom sta jah iz nad re ke...] (50); 42. 
[E vo se Mo sta ru vra ćam...] (51); 43. 
[Pri zo re s fo to gra fi ja i sa ka se te...] (52); 
44. [Ta na ni fi li gran uspo me na...] (53); 
45. [Gle dam emi si ju Voj ka no vu...] (54); 
46. [Kod Meh medpa ši nog ša dr va na...] 
(55); 47. [Ukroćena sve tlost ju ga] (56); 
48. [E vo se vra ćam Mo sta ru...] (57); 49. 
[Pra vi li Ali ca ra mo ve...] (58); 50. [Zvo ni 
li če kić Ba tla ka Ni ja za...] (59); 51. [Kad 
pr vi sno vi za mo re...] (60); 52. [Go spa 
ši ro ko bri ješ ka...] (61); 53. [Da li se se ća 
ima li ko ga...] (62); 54. [Veče u Zvor ni
ku, do šo Ba ja...] (63); 55. [Ispričaj mi 
Mi lo ra de...] (64); 56. [Dva pi sma kao 
dve su ze či sta...] (65); 57. [Pod Kri vom 
ću pri jom na Ra do bo lji...] (66); 58. [De
čak mi se ka di kad...] (67); 59. [Vla do 
Ze le ni ka, Mu jić i Su la...] (68); 60. [Goj ko 
Šan tić u ka sno ve če...] (69); 61. [Mo ji su 
pri ja te lji na onoj stra ni...] (70); 62. [Vra
ća se u se ća nju tam nom...] (71); 63. [Mi
lan Gu tić me kat ka da za mo li...] (72); 
64. [Vo jin Bje li ca na Baj ka lu...] (73); 65. 
[U lja na sli ka Vlaj ka Vu ko sa va...] (74); 
66. [E vo se Mo sta ru vra ćam...] (75); 67. 
[Zamišljam ka ko se sve tilj ke pa le...] (76); 
68. [Kad se sve sli ke pre tvo re u re či...] 
(77); 69. [Ko man dant Ja streb iz one se
ri je...] (78); 70. [Ne ka su de ca po ra sla...] 
(79); 71. [Pi sma ko ja ču vah sve te da
ne...] (80); 72. [Bo bo Sa mar džić iz nad 
sto la...] (81); 73. [An te i Jo zo u „Po zo
ri š nom”...] (82); 74. [Sa Ve snom Šu njić 
pro vo dih sa te...] (83); 75. [Na Go spo ji
nu ve li ku...] (84); 76. [Mišo Ma rić i Vla
sta Kne zo vić...] (85); 77. [Ne ve sinj ske 
zi me...] (86); 78. [I Mi la vi ća so kak...] 
(87); 79. [Nek pro đu Šo la i Obo ri na...] 
(88); 80. [Kao me se če vo de te, pro zi ran...] 
(89); 81. [Sećanje krh ko kao sta klo...] 
(90); 82. [U mo drom vr tu di še koš će
la...] (91); 83. [Ro mo re u me ni sve ti še, 
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ti še...] (92); 84. [Od zve zda sat kan, iz 
bes kra ja...] (93); 85. [U ku ti ja ma ču vam 
i sa da...] (94); 86. [Da li to me ne kao 
go sta...] (95); 87. [Ćurković, za u sta vljen 
u sko ku...] (96); 88. [Za pe vaj onu, Ra
si me...] (97); 89. [Pe ro Gu šić iz noć nog 
mu ka...] (98); 90. [Pal ma Ka lo đe ra u 
Mo star sle će...] (99); 91. [Ho daj ti ho, 
blag da nom...] (100); 92. [Krh kom se 
se ća nju deč jem oti ma...] (101); 93. [E vo 
se Mo sta ru vra ćam...] (102); 94. [Pr vi 
zrak iza Crv nja...] (103); 95. [Se stre su mi 
da va le pred san...] (104); 96. [Sa sa mog 
ru ba vi di ka...] (105); 97. [Go di ne pro
mi ču, a ma la si...] (106); 98. [I za sna ze
le na pa di na...] (107); 99. [Vi dim te, 
vi dim, ma le nu...] (108); 100. [E vo se Mo
sta ru vra ćam...] (109); 101. [U snu mi 
mo nah, ne znan mi...] (110); 102. [Sneg 
je za suo pro zo re...] (111); 103. [No ve 
go di ne de tinj stva...] (112); 104. [Ju tro 
s mi ri som ko mi ne...] (113); 105. [Ju tro 
u te snoj osa mi...] (114); 106. [Na no vo 
ru ka po ku ša va da shva ti...] (115); 107. 
[I smet Du ga lić, Šer fa i Sal ko...] (116); 108. 
[Vej sil je do la zio sva kog le ta...] (117); 
109. [O naj sla vuj što smo ga ču li...] (118); 
110. [Ka da utr ne ma la sve ća...] (119); 
111. [Ne po ju vi še bul bu li...] (120); 112. 
[Mo ji Mo star ci do ći će...] (121); 113. 
[Be le se no vi ni ša ni...] (122); 114. [Izložba 
u „Mu ze ju isto ri je”...] (123); 115. [Ja vlja 
mi se, kat ka da u sr cu...] (124); 116. [Ta 
ze len ko ja pro ti če...] (125); 117. [U uglu 
Mu ze ja moj Mi šel...] (126); 118. [Ma gle
ne gru dve sa mo...] (127); 119. [Na gra du 
da po či vam...] (128); 120. [Da l’ mo že 
most da pre mo sti...] (129); 121. [E vo te, 
opet se be liš...] (130); 122. [U snu me 
zi ma sko li...] (131); 123. [Da ni ma re či 
ne će...] (132); 124. [Kad bi grad mo gao 
na ne kog da li či...] (133); 125. [Znam 
sla vu ja s Tab ha ne...] (134); 126. [Nastić, 
Ge deon, Ne đo Ši po vac...] (135); 127. 
[Po no vo si nu luk...] (136); 128. [Šta će
mo ta mo, Mi šel...] (137). – *** [Pe snik 
se umo rio od re či...] (139). – Mo star ske 
ki še (141149). Umje sto po go vo ra 
([151153]): Pe ri Zup cu / Izet Sa raj lić 
([153]).

85.   Раз лог бла го сти / (из бор Се
ли мир Ра ду ло вић). – 1. изд. – Нови 
Сад : Orp he us, 2005 (Но ви Сад : 
Ал фаграф НС). – XI, 337 стр. ; 21 
cm. – (Би бли о те ка Де ла) 
Ти раж 500. 
С а д р ж а ј: Иза бра но а са бра но, зна
но а не зна но / Зо ран Ђе рић (VXI). 
– Пе сме о по ре клу (39): I [Немоћна 
је при ча ка да не пам ти око и све...] 
(3); II [Hoћ већ ма ни је умир. Про
искри смо у гра фит...] (4); III (За кло
њен од зла ко лев ком из ко је ни чу 
мла ди це...] (5); IV [Завазда се оди
љам од овог пу ког не ха та...] (6); Град 
I [Како ће мо ти по гле да ти у очи гра
де...] (78); Ма ла рич њак (9). – Пе сме 
о Та ђу (1125): I [Ти из ра њаш из зла 
с тај ном вра ча у хо ду...] (13); II [Ле
пота је тек об лик при кри ва ња зла...] 
(14); III [Свог при ја те ља са зеб њом...] 
(15); IV [Радуј се гла су ко ји при ја те
љу...] (16); V [Излазиш у ју тро као да 
из ла зиш...] (17); VI [Упорно при зна
јеш сво ју оса му...] (1820); VII [Про
ређени го вор су о ча ва те...] (2122); 
VI II [Могу опи па ти тво ју срџ бу...] 
(23); IX [Тебе од и скон че ка ју мр тве 
шу ме се ве ра...] (24); X [Пронеше твој 
та бут...] (25). – Ка ли штан ске оса мен
ке (2741): 1. [Не иди, оче, у зо ру на 
ме се че во по ји ло...] (29); 2. [Брат је 
иза шао у по ље и по љем ће се...] (30); 
3. [Твоје је ухо вич но ње го вом и мом 
за пе ву...] (31); 4. [Неће би ти сна да ни
ма у на шој со би...] (32); 5. [Отео сам 
му ко лев ку. Отео твој сат. Отео...] 
(33); 6. [Ти и ја ће мо пе ва ти. Мај ка је 
у ко лев ци...] (34); 7. [Моји су при ја
те љи умор ни од пу та...] (35); 8. [Ја сам 
не где у по љу. Ја сам од нео књи ге...] 
(36); 9. [Што го во рим јед на ко је го
во ру во де...] (37); 10. [Ја сам мр тав у 
во ди. Во да је при вид ти ши не...] (38); 
11. [Иди уз са мо је зе ро...] (39); 12. 
[Мој је го вор зе лен. Мој је го вор мо
дар...] (40); 13. [Моји су при ја те љи 
оти шли у сво је ве ли ке гра до ве...] 
(41). – Сан је твој дом (4362): Сан је 
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твој дом (45); Ула зиш у пе сму као у 
врт (46); Исте пе сме (47); Бе ле ко шу
ље (48); Биљ ка ко ја се об на вља (49); 
Брат ми се ја вља (50); Стал но ле то (51); 
Зе ле на у зе ле ном (52); Не ка као ре ка 
(53); Као нек тар ти ши не (54); Благ да 
је час (55); Ула зим у дан (56); Ми рис 
беј ту ра на (57); Сем при вик ну тих чула 
(58); Реч смо из ме ни ли (59); Пред 
кишу (60); За ра на сам кре нуо (61); На 
зе ле ном бри ду (62). – Христ, љу ве не 
(6382): Ал ба Ма до на (65); Хри сто ва 
пе сма (66); *** [Пролазе љу ди у хит
њи...] (67); Христ пи је ви но (68); Ма
до на ко не ста би ле (69); Су срет са Хри
стом (70); *** [Засун је одав но стру нуо 
на вра ти ма...] (71); Хри сту, по сла ни ца 
(72); *** [Јутром ће тво ја ти ха ру ка...] 
(73); Христ се игра са мо јим си ном 
(74); *** [Мртва ле жиш под бре гом...] 
(75); Мр тви при ја те љи, Христ иза ви
тра жа (76); Го спа од Кар ме ла (77); 
По вра так Хри ста (78); Пи смо Хри сту 
(79); *** [Претече ми кр ви да те упо
знам...] (80); *** [Треба из др жа ти тај 
по рив...] (81); Ба сме (82). – Ве чер њи 
раз го во ри са Го спо ди ном (8393): I 
[Господине...] (85); II [Видим у во ди 
ко ли ко има сун ца на пу ту...] (86); III 
[Пребирај, Го спо де, пиљ ке де тињ
ства...] (87); IV [Јесмо ли ишта мо гли 
учи ни ти...] (88); V [Али ја знам: ка да 
по сег ну ру ка ма пре ма те би...] (89); 
VI [Ту су вре ме на од ко јих смо за зи
ра ли...] (90); VII [Чим ли ме све ни си 
же ђао...] (91); VI II [Мени пре о ста је 
са мо реч...] (92); IX [Нити су има ли 
све тла на дла ну...] (93). – Вре ме на оса
ме (95139): У бе лом, у бе лом, у но ћи 
(97); Ви ђаш ли ста рог? (98); Вре ме на 
оса ме (99); По сле те бе (100); И би ва 
дан (101); *** [Ти ди шеш ви со ко и 
бла го ју тро...] (102); Тр пањ ска еле
ги ја (103); *** [Нит од бо ло ва, ни ти 
пре бо ли...] (104); Хор беч ких де ча ка 
у си на го ги (105); Не го во ри (106); 
Еле ги ја (107); За ка сне ла пи сма (108
111): I [Ти не ћеш гле да ти али ћеш 
чу ти ове ре чи ко је...] (108109); II [Опет 
са бре га си ла зи зи ма и те шка ма гла 
ла зи ра ме ни ма...] (110); III [Напу

стићеш град ма ло по гнут и тих...] 
(111); Сен ка у ју тру (112); У до слу ху 
са ле том (113); Лет ње пи смо (114); 
Пе сма од го во ри ти не уме (115); Као 
ноћ ни леп тир (116); Ме не ли у игру 
за зи ва (117); Ри ба ри (118); Ја бу ка 
(119); Зе ле на (120); Ју ли на Ка ла мо ти 
(121); Се стре за хва та ју во ду (122); Са 
дру ге стра не ху ма (123); Оток се но
ћу по ме ра (124); На зе ле но ме (125); 
Гла сне го ди не (126); Ди са ти се ћа ње 
(127); Ру ка (128); У за да тој оса ми (129); 
Пит ка смрт (130); Сун ча ни кључ 
(131); Пре сек сна XI (132); Пре сек сна 
VI II (133); Пре сек сна VII (134); Пре
сек сна VI (135); Пре сек сна IV (136); 
Пре сек сна III (137); Пре сек сна II 
(138); Пре сек сна I (139). – У би лу де
тињ ства (141169): Све што је пам ти ло 
мо је те ло (143144); За луд на је ру ка 
(145); Са мо ки ша (146); Про тив му зи
ке (147148); Сред ове хла ди не (149); 
Гла сом не на шим (150); Из зе ле ног 
сна (151152); Из да на стал ног ле та 
(153); Ту жба ли ца за А. Б. (154155); 
Твој се дом по ми че (156157); У већ 
ви ђе не ру ке (158159); Док има време
на (160161); По пут де те та над во дом 
(162); До твог сна (163164); Има море 
при чу (165169): I [Пливај и нек те не 
успа ва вал...] (165); II [Котва ср ца 
плу та...] (166); III [Пливај уза луд но, 
за и нат...] (167); IV [У ма ко јој са мо ћи 
ни си сам...] (168169). – По вра так Ка
ла мо ти (171181): У по мрак (173); Под 
зе ле ним кро вом (174); Без дом на (175); 
Из бе лог сна (176); Успа вај (177); До 
па са у во ди (178); Са ону стра ну (179); 
Де те скло но ти ши ни (180); То ти хо 
(181). – По ро дич на ве че ра (183199): 
Као под не (185); Ра сли ње сна (186); Се
стре су ишле по во ду (187); Не ко је у 
сну (188); Где ли су? (189); У бе лу ноћ 
(190); За ду гих ве че ри (191); Успа ван
ка (192); Ба ја ли ца (193); Но ћи ло (194); 
Де ца у не бу (195); По ро дич на ве че ра 
(196); За ве чер је (197); Да има ме не 
(198); Со ба пу на мо ра (199). – За ве шта
ње (201207): За ве шта ње (203207). – 
Све што је пи са но (209238): За ју тра 
по ђем пре ко бре га (211); Не на да но 
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са свим (212); И ми ми ну смо (213); Све 
што је пи са но (214); Бо јим се у се би 
не ких тми ца (215); Ако још има не
мир (216); Ноћ ни ку па чи (217); Кроз 
ви со ку тра ву (218); Шет ња (219); Гро
бље на Ка ла мо ти (230); По се та (221); 
Ру ка ко ја те љу би ла (222); Са мот на 
(223); Чем пре си над Тр сте ним (224); 
Љу ве не (225229): I [Усни, усни, моја 
дра га...] (225); II [На тво ју крх ку зе ну 
па шће ми рис ба де ма...] (225226); III 
[Отац ће уз во ду про ја ха ти...] (226); 
IV [Усни и бу ди спо кој на...] (226227); 
V [Мене ћеш ла ко про на ћи...] (227
228); VI [Усни по том...] (228); VII [Они 
су де ча ци ста са ли...] (228229); VI II 
[Отац је иза шао пред ку ћу...] (229); 
Кад не бу де те (230); Пре пи ска с Вла
ди ми ром (231237): I [Грло го ре...] 
(231); II [Изговарам ја сно...] (232233); 
III [Било би се бич но и не ли чи на 
ме...] (233234); IV [Твоје го ло око 
пи та...] (234235); V [Песник има пред
ност да пре вре ме но при вре ме но за
не ми...] (235); VI [Имаш пра во да сум
њаш, да љу биш гла сно...] (236); VII 
[Нераз буђени су и не раз бу ди ви...] 
(236237); VI II [Устајем об зор...] (237); 
Мо ли тва (238). – Ма ска (239253): 1. 
[Маска ко јом се за кла ња мо...] (241); 
2. [Можда смо на тре нут ке...] (242); 3. 
[Сама све тлост је крин ка...] (243); 4. 
[Одабир ма ске уме шност је...] (244); 
5. [Свет у ко јем жи ви мо ни је свет ...] 
(245); 6. [Театар је игра у ко јој...] (246); 
7. [Маска је од бра на од све тла...] (247); 
8. [Маска има на ше ли це из ну тра...] 
(248); 9. [Једино она ко јој се пе сма 
обра ћа...] (249); 10. [Иза ма ске нас за
ми шља ју...] (250); 11. [Када би ову пе
сму из го во ри ла...] (251); 12. [Бу ђе њем 
на вла чи мо ма ску...] (252); 13. [Једино 
љу бав мо ја у сан ула зи...] (253). – Го
ди не из гнан ства (255274): Три све ће 
(257); На Кал ва ри ји (258); Сан Ге ор га 
Тра кла (259260); По след ња ве че ра 
(261); Ко пам ма ли гроб (262); Мо ли
тва за усну лу бра ћу (263); Оп шта су за 
(264); Го ди не из гнан ства (265); Де ча
ков плач (266); Мо нах у пор ти (267); 
Му зи ка у Па влов ску (268); О очај

ни ци ма (269); Пе сни ко ва бур му ти ца 
(270); Пут на ко јем сто ји де чак (271); 
Де чан ска, дав на (272); У зим ним ча
си ма (273); Кр ва ви траг (274). – Там не 
ри ме (275288): Алек са се вра ћа из 
ра ја (277); Још је у оку снег (278); Ми
хољ ско ле то (279); Је сен у град ском 
пар ку (280); Звук у но ћи (281); Страх 
на сто ли ци (282); Два жу та ли ста (283); 
Из да ле ка (284); По криј се успо ме ном 
(285); Раст ко у Хи лан да ру (286); У 
веч ни за ви чај (287); Снег у Па влов
ску (288). – Се че но се ћа ње (289301): 
Деч ји хор пе ва „Свја ти Бо же” (291); 
Бе са на (292); Кад се ја ве зво на (293); 
Све тло тво га ока (294); Се че но се ћа
ње (295); Бли зан ци са ико не (296); 
Зво но с До бру на (297); На ис тој ста
зи (298); По след ње пи смо Хри сту 
(299); По те ра (300); Пе сма не ће у свет 
(301). Се лек ти ва би бли о гра фи ја Пе
ра Зуб ца : по е зи ја / Гор да на Ђи лас 
(303337).

2006

86.   Мо стар ске ки ше / илу стро
вао Вла ди мир Ни ко лић. – Но ви 
Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : Срп
ска књи га, 2006 (Ру ма : Срп ска 
књи га). – 124 стр. ; 15 cm 
Ау то ро ве сли ке. – На оба спој на 
ли ста илу стр. – Ти раж 1.000. – 
Са др жи и ау то ро ву пе сму: Пи смо 
при ја те љу. 
С а д р ж а ј: Мо стар ске ки ше (846). 
Стра ни це ис трг ну те из днев ни ка / 
Дра шко Ре ђеп (4950); Је сен на ок ни
ма / Дра шко Ре ђеп (5051); [Мостар ске 
ки ше као пр во ра зред но...] / Дра шко 
Ре ђеп (52). Раз глед ни це из Мо стар
ских про ле ћа / Ми шо Ма рић (5458). 
Дах мла до сти / Дра шко Ре ђеп (60
62). Пе ри Зуп цу / Изет Са рај лић (64). 
Мо стар ске ки ше / Ра то мир Ра ле Да
мја но вић (6573). „Мо стар ске ки ше”, 
пљу сак, гр мља ви на / Зо ран Сла вић 
(7581). Мо стар ске ки ше : че тр де сет 
го ди на по сле / Ми ли во је Р. Јо ва но вић 
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(8588). Еле гич ни глас / Фра ња Пе
три но вић (90). Дав но и да ле ко / Ду
шко Три фу но вић (9193). О Мо стар
ским ки ша ма / Дра го мир Брај ко вић 
(9596). О тој пе сми / Пе ро Зу бац (97
99). Mo star ske ki še Pe ra Zup ca : (iza bra
na bi bli o gra fi ja) / sa sta vi la Gor da na 
Đi las (101110). – О по е ми, још по не ки 
по да так (111115). Основ ни би о граф
ски по да ци о ау то ру (117).

87.   По вра так Мо ста ру. – Ру ма : 
Срп ска књи га ; Но ви Сад : Ме диа 
ин вент, 2006 (Ру ма : Срп ска књи
га). – 183 стр. : илу стр. ; 15 cm 
Ти раж 1.000. – На ко ри ца ма бе ле
шке о де лу с ау то ро вим сли ка ма.
С а д р ж а ј: Опо ри ме лан ко ли зам / 
Гра ди мир Го јер (78). 1. [Ево се Мо
ста ру вра ћам...] (910); 2. [Ево ме, опет, 
без „сре бр ног лу ка”...] (11); 3. [Поне
ка све тла сли ка...] (12); 4. [Ево се Мо
ста ру вра ћам...] (13); 5. [Мустафа, 
Су леј ман, Вла до...] (14); 6. [С ико не 
све тог Јо ва на...] (15); 7. [Искрсну пред 
очи, не на да но...] (16); 8. [Никад не 
са знах ка ко се сви ти...] (17); 9. [Ево 
се, млад, Мо ста ру вра ћам...] (18); 10. 
[И она што се ћа ње ни је...] (19); 11. 
[Никад не ви дех Ату Шо лу...] (20); 
12. [О пу сти де чач ки из ле ти...] (21); 
13. [О све те дав не адре се...] (22); 14. 
[Ђидо, Се јо, Злат ка, Па ва...] (23); 15. 
[Плава го спа из Ви ши ћа...] (24); 16. 
[И шта је, ствар но, оста ло од свег..] 
(25); 17. [Дејан Ћу пи на „мр тве ми мај
ке”...] (26); 18. [Јеси ли ти у но ћи пла
ка ла...] (27); 19. [Снимак Вла ди ми ров, 
у не ко су то ње...] (28); 20. [Седе и се
и ре ис под ко шће ле...] (29); 21. [Види, 
Ми ло ше, пра ве ла сте...] (30); 22. [Је ли 
жи ва мај ка Ма ри но ва...] (31); 23. [Пе
вају Ра сим и Едо...] (32); 24. [Јесу ли 
сли ке ствар не...] (33); 25. [Сестра везе 
го бле не...] (34); 26. [Са Ми ком на Рон
доу...] (35); 27. [Зар све те сли ке...] (36); 
28. [Те пе сме, склад не, са вр ше не...] 
(37); 29. [Секула Му чи ба бић ска че с 
мо ста...] (38); 30. [Марићев бор пред 

ку ћом све ну...] (39); 31. [Мостару, ево 
се вра ћам...] (40); 32. [Отац је до но сио 
из Мо ста ра...] (41); 33. [Шести ро ђен
дан, на сто лу тор та...] (42); 34. [Жељко 
Са мар џић се ди на сте ни...] (43); 35. 
[Што је ду ша у там ни јој се ни...] (44); 
36. [Песма мо ли тви на лик...] (45); 37. 
[Из тми не не по јам не...] (46); 38. [А 
под гр лом што је те шње...] (47); 39. 
[Заплаче де чак у ме ни...] (48); 40. [Кад 
из ван сно ва кре не на го ре...] (49); 41. 
[С Хам ди јом ста јах из над ре ке...] 
(50); 42. [Ево се Мо ста ру вра ћам...] 
(51); 43. [Призоре с фо то гра фи ја и са 
ка се те...] (52); 44. [Танани фи ли гран 
успо ме на...] (53); 45. [Гледам еми си ју 
Вој ка но ву...] (54); 46. [Код Мех мед 
па ши ног ша др ва на...] (55); 47. [Укро
ћена све тлост ју га...] (56); 48. [Ево се 
вра ћам Мо ста ру...] (57); 49. [Прави 
ли Али ца ра мо ве...] (58); 50. [Звони 
ли че кић Ба тла ка Ни ја за...] (59); 51. 
[Кад пр ви сно ви за мо ре...] (60); 52. 
[Госпа ши ро ко бри је шка...] (61); 53. 
[Да ли се се ћа има ли ко га...] (62); 54. 
[Вече у Звор ни ку, до шо Ба ја...] (63); 55. 
[Испричај ми Ми ло ра де...] (64); 56. 
[Два пи сма као две су зе чи ста...] (65); 
57. [Под Кри вом ћу при јом на Ра до
бо љи...] (66); 58. [Дечак ми се ка ди
кад...] (67); 59. [Владо Зе ле ни ка, Му
јић и Су ла...] (68); 60. [Гојко Шан тић 
у ка сно ве че...] (69); 61. [Моји су при
ја те љи на оној стра ни...] (70); 62. [Вра
ћа се у се ћа њу там ном...] (71); 63. [Ми
лан Гу тић ме кат ка да за мо ли...] (72); 
64. [Војин Бје ли ца на Бај ка лу...] (73); 
65. [Уљана сли ка Влај ка Ву ко са ва...] 
(74); 66. [Ево се Мо ста ру вра ћам...] 
(75); 67. [Замишљам ка ко се све тиљ
ке па ле...] (76); 68. [Кад се све сли ке 
пре тво ре у ре чи...] (77); 69. [Коман
дант Ја стреб из оне се ри је...] (78); 70. 
[Нека су де ца по ра сла...] (79); 71. [Пи
сма ко ја чу вах све те да не...] (80); 72. 
[Бобо Са мар џић из над сто ла...] (81); 
73. [Анте и Јо зо у „По зо ри шном”...] 
(82); 74. [Са Ве сном Шу њић про во дих 
са те...] (83); 75. [На Го спо ји ну ве ли
ку...] (84); 76. [Мишо Ма рић и Вла ста 
Кне зо вић...] (85); 77. [Невесињске 
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зи ме...] (86); 78. [И Ми ла ви ћа со как...] 
(87); 79. [Нек про ђу Шо ла и Обо ри
на...] (88); 80. [Као ме се че во де те, 
про зи ран...] (89); 81. [Сећање крх ко 
као ста кло...] (90); 82. [У мо дром врту 
ди ше ко шће ла...] (91); 83. [Роморе у 
ме ни све ти ше, ти ше...] (92); 84. [Од 
зве зда сат кан, из бес кра ја...] (93); 85. 
[У ку ти ја ма чу вам и са да...] (94); 86. 
[Да ли то ме не као го ста...] (95); 87. 
[Ћурковић, за у ста вљен у ско ку...] (96); 
88. [Запевај ону, Ра си ме...] (97); 89. 
[Перо Гу шић из ноћ ног му ка...] (98); 
90. [Палма Ка ло ђе ра у Мо стар сле
ће...] (99); 91. [Ходај ти хо, дра га но...] 
(100); 92. [Крхком се се ћа њу деч јем 
оти ма...] (101); 93. [Ево се Мо ста ру 
вра ћам...] (102); 94. [Први зрак иза 
Црв ња...] (103); 95. [Сестре су ми да
ва ле пред сан...] (104); 96. [Са са мог 
ру ба ви ди ка...] (105); 97. [Године про
ми чу, а ма ла си...] (106); 98. [Иза сна 
зе ле на па ди на...] (107); 99. [Видим те, 
ви дим, ма ле ну...] (108); 100. [Ево се 
Мо ста ру вра ћам...] (109); 101. [У сну 
ми мо нах, не знан ми...] (110); 102. 
[Снег је за суо про зо ре...] (111); 103. 
[Нове го ди не де тињ ства...] (112); 104. 
[Јутро с ми ри сом ко ми не...] (113); 
105. [Јутро у те сној оса ми...] (114); 106. 
[Наново ру ка по ку ша ва да схва ти...] 
(115); 107. [Исмет Ду га лић, Шер фа и 
Сал ко...] (116); 108. [Вејсил је до ла зио 
сва ког ле та...] (117); 109. [Онај сла вуј 
што смо га чу ли...] (118); 110. [Мала 
је све ћа го ре ла...] (119); 111. [Зими се 
ва тра на ло жи...] (120); 112. [Јутра је
се ња...] (121); 113. [Неко пла че у но ћи...] 
(122); 114. [На тр гу, ис под че сме...] 
(123); 115. [Кићо Са ла тић са дру га ри
ма...] (124); 116. [Као гу ста све тлост, 
као сен...] (125); 117. [Зора пе че пек
си ме те...] (126); 118. [Доћи ће ау то бус 
и не што ће се де си ти...] (127); 119. 
[Само је лам па го ри ла...] (128); 120. 
[Детињство ми ну као лет ња ки ша...] 
(129); 121. [Пред по ноћ. Не ма стру је...] 
(130); 122. [Увече го сти до ћи ће...] 
(131); 123. [Ниједан ро ђен дан не пам
тим...] (132); 124. [У Не ве си њу ме ћа
ва...] (133); 125. [Ујутро пу но сто па 

на сне гу...] (134); 126. [Кад утр не ма ла 
све ћа...] (135); 127. [Не по ју ви ше бул
бу ли...] (136); 128. [Моји Мостaрци 
до ћи ће...] (137); 129. [Беле се но ви 
ни ша ни...] (138); 130. [Јављали су се 
Ми шо и Ме хо...] (139); 131. [Сањаш ли 
Мо стар до бри мој дру же...] (140); 132. 
[Мирослав Ан тић пу ту је у Ла су...] 
(141); 133. [Изложба у „Му зе ју исто
ри је”...] (142); 134. [Јавља ми се, кат
ка да у сну...] (143); 135. [Та зе лен која 
про ти че...] (144); 136. [У углу Му зе ја 
мој Ми шел...] (145); 137. [Маглене 
гру две са мо...] (146); 138. [На гра ду 
да по чи вам...] (147); 139. [Да л’ мо же 
мост да пре мо сти...] (148); 140. [Ево 
те, опет се бе лиш...] (149); 141. [У сну 
ме зи ма ско ли...] (150); 142. [Данима 
ре чи не ће...] (151); 143. [Кад би град 
мо гао на не ког да ли чи...] (152); 144. 
[Знам сла ву ја с Таб ха не...] (153); 145. 
[Настић, Ге де он, Не ђо Ши по вац...] 
(154); 146. [Поново си ну лук...] (155); 
147. [У ме ко су то ње то не...] (156); 148. 
[Градимир је био ма ла ра ја...] (157); 
149. [Але Бе храм пе ва у но ћи...] (158); 
150. [Лијепа Азра, док се дан га си...] 
(159); 151. [Шта ће мо та мо, Ми шел...] 
(160); *** [Песник се умо рио од ре чи...] 
(161). – Мо стар ске ки ше (163171): 
Мо стар ске ки ше (165171). – Уме сто 
по го во ра (173[184]): Пут ник до ли не 
де тињ ства / Фра ња Пе три но вић 
(175176). По ла ступ ца за Пе ру Зуп ца 
/ Гра ди мир Го јер (177178). Та мо, та мо, 
да пу ту јем / [Перо Зубац] (179180). 
Пе ри Зуп цу / Изет Са рај лић (181). 
По вра так пје сни ка Мо ста ру / Фа
зли ја Хе би бо вић (182). Не за бо рав ни 
су срет пје сни ка и Мо ста ра / Един 
Хин дић (183). Мо ста ре ње / Ми шо 
Ма рић ([184]).

2007

88.   Кра ље вић и пе сник. – Бе о
град : Bo o kland, 2007 (Бе о град : 
„Фи лип Ви шњић”). – 77 стр. ; 21 
cm. – (Би бли о те ка По себ на из
да ња)
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Ти раж 1.000.
Са др жи и до да так За мла де ко ји пре 
вре ме на про чи та ју ову књи гу а и пи
смо оста лим чи та о ци ма.

89.   Мо стар ске ки ше : пе де сет и 
пет љу бав них и три по себ не пе
сме : (чи тан ка љу ба ви) / иза брао 
и при ре дио Ха џи Дра ган То до
ро вић. – По же га : Жи ра вац, 2007 
(По же га : Жи ра вац). – 159 стр. : 
ау то ро ва сли ка ; 24 cm. – (Би бли
о те ка Иза бра но) 
Ау то ро ва сли ка на омо ту. – Ти раж 
1.000. 
С а д р ж а ј: Чи тан ка љу ба ви, или о 
иза бра ним љу бав ним пе сма ма Пе ра 
Зуп ца / Ха џи Дра ган То до ро вић (58). 
– Пи смо или Сва ки ша што је на море 
па ла / у тво ја два би дла на ста ла (918): 
*** [Сва ки ша што је на мо ре па ла...] 
(11); Пи смо (12); Ти спа ваш (13); Ста
ра ра дост (14); Др во у по љу (15); Кад 
не бу де те (16); Кад би ти умр ла (17); 
Ве чер ња (18). – Љу ве не или Спа ва ли 
Мо стар уз па зух / а уврх бре га, ви со
ко, / тво ја там на сен ка у / Шим ши ру 
тре пе ри (1929): Љу ве не (2129): 1. 
[Усни, усни, мо ја дра га...] (21); 2. [На 
тво ју крх ку зе ну па шће ми рис ба де
ма...] (2223); 3. [Отац ће уз во ду про
ја ха ти...] (24); 4. [Усни и бу ди спо кој
на...] (25); 5. [Мене ћеш ла ко про
на ћи...] (26); 6. [Усни по том...] (27); 
7. [Они су де ча ци ста са ли...] (28); 8. 
[Отац је иза шао пред ку ћу...] (29). – 
Га зим гу сту ти ши ну / или / То ти 
ме ни го во риш / да тре ба стр пљи во 
во ле ти (3143): Сет на (33); Млад бор 
је до шао под ок но (34); Не за бо ра вак 
на сто лу (35); Де вој ка с лут њом (36); 
Га зим гу сту ти ши ну (37); Про ле ће је 
до шло ау то бу сом (38); Са мо ћа на 
раз глед ни ци (39); Ве чер мо но ло га 
(40); Не ко дру го мо ре (41); Се стра 
мора (42); Твој глас из да ле ка (43). – 
Ру ска вар ка или Мо рао сам те пр во 
/ за во ле ти / па из ми сли ти (4568): Ру

ска вар ка (4768): 1. [Другога ав гу ста, 
на Илин ден, с по дне ва...] (47); 2. [Тре
ба упам ти ти да је па да ла ки ша...] 
(48); 3. [Из кла ви ра је из ле пр ша ло...] 
(49); 4. [Можда би ње ни пр сти ...] (50); 
5. [Не би ра љу бав ни град, ни дан...] 
(51); 6. [Сан је иза шао из со бе...] (52); 
7. [Једна цр на пти ца...] (53); 8. [Потро
шили смо ре чи...] (54); 9. [Запалили 
смо ва тру...] (55); 10. [Слушам Мо цар
та...] (56); 11. [И глас твој...] (57); 12. 
[Између нас на век ће...] (58); 13. [Кад 
пла чеш као да пе ваш...] (59); 14. [Од 
све га што се зби ло...] (60); 15. [У ову 
со бу до ћи ће...] (61); [Носим из Мо
скве...] (62); 17. [Записујем ре чи...] 
(63); [Дете ви дим у да љи ни...] (64); 
19. [Поку шај да ме ви диш...] (65); 20. 
[Онај што нам је драг...] (66); 21. [Када 
бих те ре чи ма...] (67); 22. [Измислио 
сам те...] (68). – Из го во рио сам у во ду 
/ или / Тво је ма ле го ди не дар су / мом 
је зи ку ко ји са тво је / ко же тај на зна
че ња / пре пи су је (6983): За ју тра по
ђем пре ко бре га (71); Твој лик на ру бу 
пре де ла (72); Игра (73); Би ва да те 
усним (74); Љу би ти на ма ле но (75); На 
Кал ва ри ји (76); Из го во рио сам у воду 
(7778); Не ма тог мо ра (79); Уско ро 
ћу (80); За ина вре ме на (81); Ре чи бих 
се мо гао се ти ти (82); Опро штај на 
или Ли на ула зи у се ћа ње (83). – Мо
ли тве / или / Ре чи те се од ри чу / и у 
лаж ме ушу шка ва ју / ни си по сто ја ла 
/ сем у пе сма ма, ни си / по сто ја ла ни 
то ли ко / да би се по ми ри ли / са иш
че зну ћем (8593): Мо ли тве (8793): 1. 
[Сече ми сан ре зак очев нож...] (87); 
2. [Ни нас ни но жа не ма...] (88); 3. 
[Под уз гла вље су ми ста вља ле...] (89); 
4. [Очев се брод у но ћи ја вља...] (90); 
5. [Спирам те са ко же...] (9193). – 
Два на ест пре сли ка ча / тво га да ле ког 
ли ца / или / Кад бих те пре стао во
ле ти / мо је би се ср це пре тво ри ло / 
у ри бу / и ла ко би је мо гао / ноћ ни 
ри бар умре жи ти (95109): Гу сто сећа
ње (97); А још ти пи шем... (98); Ју тро 
у Апа ти ну (99); Она је би ла, слу тим 
(100); Снег у Па влов ску (101); Све тло 
тво га ока (102); Лен ки на осам на пе сма 
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(103); Сло во љуб ве за Ве ру III [Ако 
сам се оса мио ако сам се раз бо лео...] 
(104); Опро штај на, стaринска (105); 
Два на ест пре сли ка ча тво га да ле ког 
ли ца ви ђе ног срп ња 1979. на Ка ла
мо ти (106109): * [Спомињем те се из 
сна...] (106); * [Ти га зиш бо со но га...] 
(106); * [Носим те у ку ти ји од сна...] 
(106); * [Храним се тво јим рет ким...] 
(106); * [Је ли из ве че ри во ди ла...] 
(107); * [Могла би ме до дир ну ти...] 
(107); * [Бар не пе ри ру бље...] (107); * 
[Прислањам ухо на во ду...] (107); * 
[Кад бих те пре стао во ле ти...] (108); 
* [Ја сам мо ре но ћас...] (108); * [Плави 
ми пла ви ло...] (108); *[Падају ли Ти 
у сну...] (108); * [Његове мр ке очи...] 
(109); * [Говори во де но би ље...] (109); 
* [Могао бих свој жи вот...] (109). – 
Ре чи твог де ча ка / или / Твој де чак уз 
те бе ће да ле ком / не бе сном оба лом 
ко ра ча ти, / сре тан као у ча су ка да 
ре чи / ове за пи су је (111123): Је ди но 
ће оста ти (113); Љу ди у на шим го ди
на ма (114); Сли ка усну лог де те та (115); 
Оса ма (116); Бе ле ко шу ље (117); Не ка 
као ре ка (118); Док сам те имао (119); 
Сан је твој дом (120); Благ да је час 
(121); По сма трам те док са триш (122); 
Ре чи твог де ча ка (123). – Мо стар ске 
ки ше (125144). – Сре бр не пти це са 
/ дим ња ком де тињ ства / или / Три 
по себ не пе сме (145150): Пла нин ска 
пе сма (147); Ве че у Ка ли по љу (148); 
Де вој чи це у Су бо ти ци слу ша ју Д. Б. 
(149150). – Љу бав као сми сао жи во
та / Ми ли јан Де спо то вић (151156). 
– О пе сни ку (157).
  Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац ; 
сти хо ве ка зу је ау тор ; ау дио сни мак 
Ма ри ја Ми ја то вић. – 1 елек трон ски 
оп тич ки диск (CDROM) : звук ; 12 cm
Насл. са ети ке те.

2009

90.   Лен ка Дун ђер ска : лир ска 
сту ди ја. – Но ви Сад : Me dia in vent : 
Ти ски цвет, 2009 (Ру ма : Срп ска 
књи га). – 183 стр. : фо то гр., факс. ; 
22 cm 

Ти раж 600. – Са др жи и пе сме Ла
зе Ко сти ћа.

91.   Mo star ske ki še / [i lu stra ci je 
Gor da na Danković]. – 5. izd. – Novi 
Beo grad  : Ad mi ral bo oks, 2009 
(No vi Beo grad : Ad mi ral bo oks). 
– [48] str. : ilu str. ; 22 cm
A u to ro va sli ka. – Ti raž 3.000. – Pero 
Zu bac: str. [45]. – Be leš ka o de lu: str. 
[4647].

2011

92.   Лен ка Дун ђер ска : лир ска 
сту ди ја. – 2. изд. – Но ви Сад : Me
dia in vent : Ти ски цвет ; Ру ма : Ам
граф Срп ска књи га, 2011 (Ру ма : 
Ам граф Срп ска књи га). – 182 стр. : 
фо то гр., факс. ; 22 cm
Тираж 700. – Са др жи и пе сме Лазе 
Ко сти ћа.

93.   Пе ро ди је : пе сме. – Ло зни ца : 
Вук, 2011 (Ло зни ца : Вук). – 103 
стр. ; 17 cm. – (Би бли о те ка Ве дро
ка зи ; књ. 2)
Ау то ро ва сли ка на ко ри ца ма. – 
Ти раж 400. 
С а д р ж а ј: Че му па ро ди је у па ро
диј ским вре ме ни ма? / Пе ро Зу бац 
(5). – Мој брат : Алек сан дар Ву чо (7); 
Ша ре на пти ца : Де сан ка Мак си мо
вић (8); Де да, ки ша и ки шо бран  : 
Гви до Тар та ља (9); Ми ра и Спи ра : 
Ни ко ла Дре но вац (10); Ха на : Оскар 
Да ви чо (11); Ко зна : Та на си је Мла де
но вић (12); Шта сам у шу ми ра дио : 
Гри гор Ви тез (13); Ме двед на дру му : 
Сло бо дан Ла зић (14); Ђе тињ ска  : 
Бран ко Ћо пић (15); Гра дић зе лен гај : 
Ду шан Ко стић (16); Бе ли ме двед : Ду
шан Ра до вић (17); Из ме ђу ига ра  : 
Васко По па (1819); Сло ве ни ста ри : 
Во ја Ца рић (20); Ду нав ска пе сма : 
Ар сен Ди клић (21); Снег у Вој во ди ни : 
Ми ра Алеч ко вић (22); Ма ти : Бран ко 
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В. Ра ди че вић (23); Мо ја пе сма о Зма
је вој пе сми : Ђор ђе Ра ди шић (24); 
За што по сто ји сви јет : Иван Це ко
вић (25); У сре ду : Дра ган Лу кић (26); 
Не зва ни гост : Сло бо дан Мар ко вић 
(27); Гу ри је ва пе сма : Сте ван Ра ич ко
вић (28); Све мир ска пе сма : Ла за Ла
зић (29); Ве ве ри ца : Ми ле на Јо во вић 
(30); Про тест на пе сма : Ми ро слав 
Ан тић (31); Гра ди те љи : Ран ко Си мо
вић (32); Ко ња ја ше ми шу љак : Бо жи
дар Ти мо ти је вић (33); Ја па нац : Ду
шан Ђу ри шић (34); Смех је ва жан : 
Ми тар Ми тро вић (35); Гли ша Дил
бе ров : Ра ша По пов (36); Ди би дус 
скром на пе сма : Ђор ђе Фи шер (3738); 
Два пут ни ка : Ду шко Три фу но вић 
(39); Ко ша ва : Ми лу тин Сми ља нић 
(40); Љу бав ни дво бој : Вас ка Ју кић
Мар ја но вић (41); Лу ла и ка пе тан : 
Бра ни слав Црн че вић (42); Ру же : До
бри ца Ерић (43); Па суљ биљ ни : Ми
ло ван Да ној лић (44); Син ди кал но 
де те : Алек сан дар Се ку лић (45); Ави
он : Бра ни слав Пе тро вић (46); Пи
смо : Гор да на Бра јо вић (47); По ра
нио Ми ло рад : Ра ша Пе рић (48); Ти 
си мо је ма ло лу че : Ар сен Де дић (49); 
Љу бав на пе сма : Кр сти во је Илић (50); 
Стра шни зец : Вла да Сто јиљ ко вић 
(51); Ка ра ђор ђе : Мир ја на Сте фа но
вић (52); Две бу ба ма ре : Ма ти ја Бећ
ко вић (53); Му шка пе сма : Па вле Јан
ко вић Шо ле (54); Сонг о сон гу : Љу
би во је Ршу мо вић (55); Дру га љу бав : 
Ми ро слав На ста си је вић (56); Уса
мље ни пас : Сло бо дан Ста ни шић (57); 
Ја ми слим ова ко : Дра го мир Ћу ла фић 
(58); Зве зда ни ма чак : Ра до мир Ми
ћу но вић (59); За вр ну та за вр зла ма : 
Сто јан ка Гро зда новДа ви до вић (60); 
Пе сма за над де ца и сте : Иван Рас те
го рац (61); Лав ко ји му ца : Ми ша Ста
ни са вље вић (62); Успо ме на на риб
њак : Ра де Обре но вић (63); Оде дрве
ће : Сло бо дан Па ви ће вић (64); Не ма : 
Пре драг Чу дић (65); Раз вод бра ка : 
Ла сло Бла шко вић (66); Јул ска пе сма : 
Ра до мир Ан дрић (67); Ста ри Сло ве
ни : Ми ло ван Да ној лић (68); Вла ди
ми ро ва пе сма : Рај ко Пе тров Но го (69); 

Ка ко су пти це до би ле пер је : То дор 
Бјел кић (70); Ду ња : Љу бо мир Ћо ри
лић (71); Та та је гла гол : Мо шо Одало
вић (72); По вра так с фе ри ја : Дра го
мир Брај ко вић (73); Ја чам ми ши ће : 
Ра ле Ни ша вић (74); Све се де вој чица
ма ви ди у очи ма : Ми ло мир Ђу ка
но вић (75); Та ти на ста ра дру жи на : 
Ду шан Го ве да ри ца (76); Де сно кри
ло : Ми ло мир Кра го вић (77); Ба ла да 
о са мо ти њи : Дра ган Ра ду ло вић (78); 
Де вој чи це и па ху ље : Зо ри ца Ба јин
Ђу ка но вић (79); Мо ја љу бав пр ва : 
Дра го мир Ђор ђе вић (80); Чи та ју ћи 
кла си ке : Ми лу тин Ђу рич ко вић (81); 
Пут у Хо но лу лу : Гу став Кр клец (82); 
Сли је пи миш : Ве сна Па рун (83); При
ча о кор ња чи ко ја је по шла из Ва ра
жди на у За греб : Зво ни мир Го лоб (84); 
Би стро о ки : Мла ден Бја жић (85); Су
бо та : На си ха Ка пи џићХа џић (86); 
Мор ска пје сма : Здрав ко Осто јић (87); 
Пи смо ти гру : Рат ко Звр ко (88); Пје
сму ка ра о ма гар цу : Зво ни мир Ба лог 
(89); Ље то у за ви ча ју : Исмет Бе крић 
(90); Оби тељ ска пје сма : Ти то Би ло
па вло вић (91); Сто но га : Лу ко Па ље так 
(92); Ла бу до ви : Ду брав ка Угре шић 
(93); Зра ка, свје тла, во де! : Енес Ки
ше вић (94); Мо ја љу бав Бра ни слав : 
Дра го Ива ни ше вић (95); Сла ви ца : 
Стје пан Јак ше вац (96); Бро ја ли ца : 
Бран ко Хри бар (97); У по љу зе ле
ном : Ма ри ја Бар ба рићФа ну ко (98); 
Бу ба јеж : Иви ца Ва ња Ро рић (99); 
Што је мо ре : То ми слав Мар јан Би ло
снић (100); Ра сту дје ца : Ши мо Ешић 
(101). Бе ле шка о пи сцу (103).

2012

94.   О вре ме ну и не вре ме ну. – 
Бач ка Па лан ка : Ло гос, 2012 (Че
ла ре во : Гра фо оф сет). – 529 стр. : 
ау то ро ва сли ка ; 23 cm 
Ти раж 1.000. 
С а д р ж а ј: Уме сто уво да (5). – Лек 
про тив за бо ра ва (7215): Џа ми ља (9
11); Моћ и не моћ ре чи (1213); Ја бу ке 
То до ра Ма ној ло ви ћа (1416); Не за
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бо ра вак или Лен ки на фон та на (17
18); Пре гршт бе смрт но сти (1920); 
По бед ни ци и по ра же ни (2122); Се
ја чи стра ха (23); Не ма нам спа са (24); 
Вре ме гу бит ни ка (2526); Ру си ја у 
ау то бу су (2728); Те жа ци Мар ти на 
Јо на ша (2930); Сте фан и ма ђи о ни
чар (3132); Сом бор ске ру же не цве
та ју ви ше (3334); Онај Звон ко из Ву
ко ва ра (3536); Фо то си на зи ду со бе, 
од бра на пу то ва ња (3739); Да ту ми 
ко ји нас по ве зу ју (4041); Па ра лел ни 
све то ви, наш чо век Бе не дикт (4243); 
Не ка бу де ра дост (4445); Ка ко осве
тли ти све тлост? (4647); Алф је сти
гао (4850); Сви рај то, опет, Сем! (51
53); Дан као дан (5456); Ур не бес 1964. 
(5759); Хеј Ју го сло ве ни! (6061); Нема 
Не ре тве у Ка на ди (6263); Го ра нов
ци (6465); Одох ја у тех ни ку (6667); 
На ши вој ни ци (6869); Аи да у Ти је
сном (7071); До кле ли нам је че ка ти? 
(7273); Дан на ших мла до сти (7476); 
На пред на ши (7778); До бро тво ри 
ста ри, где сте? (7980); Ју Твин Пикс 
(8182); Де ца, де це, де ци (8385); Спо
ме ни ци на точ ки ће (8687); Ко на и 
По љак (8890); „Јед ном би ћу стар” 
(9193); Го рак хљеб (9495); Лек про
тив за бо ра ва (9697); Је ре ми ја (98100); 
Цр ве ни шал В. Н. (101103); Че стит ка, 
дан по сле (104106); „Зар то га има, 
Ја ро?” (107109); Прин чев по вра так 
(110112); Ев ге ни ја и Ре ги на (113115); 
Ба ба Пе на ву ша (116118); Не си мов 
штит (119120); Мед и ала (121123); 
Док то ре, ду ша ме бо ле (124126); Пе
сник и град (127129); Ћер ка Рај мон да 
Пе тер со на (130133); Од ла зак Ма лог 
прин ца (134136); Ма ри ћев бор (137
139); Бо е ма (140142); Па ле сам на 
сви је ту (143145); Пут на За лом (146
148); Ду брав ка и ко кош (149150); 
Ши ба (151153); Ду бров ник, је сен 
(154156); Штап го спо ди на Бал за ка 
(157158); Пи сма ка лу ђе ри це (159
161); Ми ло ми је ју тро (162164); Ча
ко веч ки нок тур но (165167); При ча 
о Џемсул та ну и Ан ти ће вој пти ци 
(168170); Ро са (171173); Пје вач (174
176); Опет су зе, Ми ле Ра чи (177178); 

Ле со (179182); Брат мој Рад но ти (183
185); Пор ту гал ски ад ми рал (186187); 
Реч ца о Ти ту (188189); Не у тро ше не 
ре чи (190192); О ге не ра лу има ко да 
пи ше (193194); Пан да и сло бо да 
(195197); Је се њи нов ко фер (198200); 
Но во сад ско про ле ће 1999. (201203); 
О уми је ћу за бо ра вља ња (204205); Од
ра ста ње Алек сан дра Се ве ри на (206
207); Од ла зе глум ци, си ре (208209); 
То ма со ви уме сто но во го ди шње че
стит ке (210211); Ми ро слав и Мо стар 
(212213); Шпа ни ја у сје ћа њу и ствар
но сти (214215). – Из су бо тич ког кру
га (217519): И не кад и сад (219220); 
О су бо ти ци зму, не на да но (221222); 
О су бо тич кој са мо до вољ но сти (223
225); Днев ни ци, вре ме не про ла зно 
(226228); Се це си ја у Су бо ти ци (229
230); Град ска ку ћа (231232); Сти пан 
и Ду шан (233235); О са вре ме ном и 
све вре ме ном (236238); Tem pi pa sa ti 
(239241); За пи сан при зор из се ћа ња 
(242244); Ма ра то ни про ла зе, а де ца 
ра сту (245246); Су бо тич ки пи сци за 
де цу (247249); Узми до дај (250252); 
Го ди не, прах (253254); Ри та Кин ка 
– 35 го ди на са кла ви ром (255257); 
Ше сна ест го ди на по сле (258259); На 
Ча тов ро ђен дан (260261); Да ни ту ге, 
да ни ра до сти (262264); Пет ду гих 
го ди на (265267); У до слу ху са ле по
том : о Са ви Стој ко ву, опет (268270); 
Мла ди и по зни Кес (271273); Не кад 
као сад (274276); Днев ник, не по у здан 
све док (277279); Све ске за осе тљи ве 
из 1997. (280282); Ка ко бе ше два де
се ти сед ме (283285); Стра шно ли це 
Во до ли је (286288); Јо ван чић у Сом
бо ру (289291); По ти ра ње зла (292
294); Бе ли на Вој во ди на (295296); Тра
га ње за тај ном умет но сти (297298); 
Та ко ро ман ти чан град (299300); 
Бла ги април ски снег, пи смо Thei V. 
(301303); По е зи ја и ре кон струк ци ја 
(304305); „На си ла ску из Кар па та” 
(306307); Осе ка књи жев но сти за децу 
(308309); С. М. – до бри дух се ве ра 
(310311); Шта нам је по ру чио Пет ко 
(312313); „На оштри ци сна” (314315); 
Пред ви дљи ви лир ски гу би так (316
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317); Ли ри ка во де (318319); Две пе
сме о гра ду Ма ри је Ши мо ко вић 
(320321); Гол ман (322323); Цр но 
или бе ло (324325); Су бо ти ца и око
ли на (326327); Сли ка из ал бу ма 
(328330); Го спо да дру го ви (331333); 
Сно ви су на ши при ја те љи (334336); 
Књи га Сте ва но ва (337339); По вра
так Јо ва на Не на да (340341); Шјор 
Иво (342343); Го ди на у ре чи ма и 
при зо ри ма (344346); Па лић ки при
зо ри Ми ли ја на Де спо то ви ћа (347
349); Сли ка ко ја пам ти (350352); Пе
сме Фе рен ца Де а ка (353355); „Ми 
мла ди” (356358); За ду жби не, траг 
оних вре ме на (359361); Во зо ви на ше 
мла до сти (362364); Уме ће са жи ма
ња (365367); Да ни лу шка и Ло ња 
(368370); Се ћа ње на бе лог фра тра 
(371373); Пре по зна ва ње успо ме на 
(374376); Пи смо мла дом пе сни ку на 
адре су: Иван Стан, Су бо ти ца, Ро ме
на Ро ла на 42 (377379); Суд би на 
књи ге у бу дућ но сти (380382); „Ори
јен тир у све ту” (383385); Су бо ти ца 
1915. и ма клу а ни зам (386388); Ка ми 
и Кр стић (389392); На ђе на реч, из
гу бље но вре ме (393395); Па нон ска 
ку ћа Ан ту на Ру дин ског (396398); 
Се ћа те ли се Спи ри до на? (399400); 
О ра ном и по зном Мер ко ви ћу (401
402); О Ште фа ни ји, по сле мно го го
ди на (403404); Пе сме Ото ве из 1967. 
(405407); Сај ко или учи ни ти вре ме 
не про ла зним (408410); Су бо тич ки 
кар тон ски ко фер Сте ва на Ра ич ко
ви ћа (411413); Евро па Де же Ко сто
ла њи ја (414416); Три де сет три го ди
не из ме ђу две опо ме не (417419); 
Де сет су бо тич ких го ди на Ду шка 
Ра до ви ћа (420422); Пре три де сет 
го ди на (423424); Обла ци и об ли ци 
(425426); Сет но се ћа ње на Клар ског 
(427428); Мак си ма Гор ког 8 (429
431); Су бо ти ца у пе сма ма при ја те ља 
(432434); И ста ро, и но во (435437); 
Ago ra 93’, мо жда уза луд но (438440); 
Су бо тич ке фон та не, иза зов веч но
сти (441443); Ву ки ца Зла ти ће ва (444
446); Кад су те ле фо ни би ли тро ци
фре ни (447449); „Сад све јед но, реч 

по сто ји” (450452); Ман сар да на ше 
мла до сти (453455); „Не што ту жно 
сни ло ми се” (456458); Бо дро гва ри, 
Ка ла мо та, дав на ле та (459461); Иза
зов пра зни не (462464); Са ва Ха лу гин 
или уоб ли ча ва ње не ми ра (465467); 
Тра гом Шин ко вих днев ни ка (468
470); О де лу Ба лин та Вуј ко ва, то ли
ко го ди на по сле (471476); Не бу ди 
ту жан, Пје ро (477478); Оне зо ре на 
Па ли ћу (479480); Се ћа ње на Ја ко ва 
Ор чи ћа (481483); Шта то бе ше „Дом 
умет ни ка” (484486); По се ћи ва ње у 
сну (487489); Су бо тич ка ду га ћут ња 
Ду ша на Ма лу ше ва (490492); Ми са
о на спи ра ла Бе ле Ду ран ци ја (493495); 
О Иван ки Рац ков, мно го го ди на по
сле (496498); О Зве зда ни, већ ме ђу 
зве зда ма (499501); Ми ну ше го ди не 
ко сун це над га јем (502503); Раз го
вор с фо то гра фи ја ма (504505); Се ћа
ње на Ма ри ју (506508); Ла у ре ат из 
Екс е те ра (509510); „За ка чио се жи
вот” (511513); Д. Т. као гост (514516); 
Од ла зак ве ли ког ше та ча (517519). 
Бе ле шка о ау то ру (521529). 

95.   Хор беч ких де ча ка у си на
го ги / из бор и по го вор Дра шко 
Ре ђеп. – Бе о град : Про све та, 2012 
(Кра гу је вац : Гра фо стил). – 157 
стр. ; 21 cm
Тираж 1.000. 
С а д р ж а ј: Го ди не не из ве сно сти и 
ки ша, Пе ро Зу бац / Дра шко Ре ђеп 
(511). – Мо стар ске ки ше (1322); Смрт 
јеч ма (23); Ки ша (2425); Раз го во ри 
с пе смом : (ту го ван ка) (2628); Трип
ти хон за Ве ру (2932); Смрт мај ке 
(3334); Ка зи ва ња о пе сми (3536): IV 
[Од осме ха про стр та по ња ва...] (35); 
V [Не сти го смо ни шта ре ћи о љу ди
ма...] (36); Сло во љуб ве за Ве ру (3739): 
I [Бос ти се вра ћам по гнут без јед не 
зве зде у оку...] (37); IV [То па да не ко 
сте ње на мо ју не са ни цу...] (3839); 
VI II [Украли су ми ону ма лу фо то
гра фи ју...] (39); Тр пањ ске еле ги је 
(4043): I [Тог ле та сам је пр ви пут 
за во лео с без број не ста шних...] (40); 
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II [Говорио сам јој да је ко му шко да 
ви ше не но си пан та ло не...] (4041); 
IV [Тог ле та сам је пр ви пут за во лео 
спон та но са свим...] (41); VII [Јесен 
до ла зи у ње ним пи сми ма и са мо
ћа...] (42); VI II [Страна се дам не ког 
ли ста пе сма за ве ру пе сма за не ве
ру...] (4243); Ства ри ко је су про шле 
(4450): I [Ноћи су то што бо ле ко 
лањ ско мр тво во ће...] (44); II [Једна 
је са мо бол у свaком тре ну нај ве ћа...] 
(4445); III [Нисмо има ли стра ха од 
ки ша од опо ро сти...] (4546); IV [Бол 
ра сте кла сјем у под не око би хте ло 
да зга сне...] (46); V [Смирена мо ја не
мо ћи за се ци гла сом ле то...] (47); VI 
[У окло пи ма од ро се без број ни ви
те зи би ља...] (4748); VII [Цео је је дан 
свет мо гао из ра сти у мо јој со би...] 
(48); VI II [Остају ипак сен ке оног 
што ни је би ло...] (4849); IX [Па па да 
пер је по ла ко по спа но па да...] (4950); 
X [Спавај као де тињ ство у мо јим не
пре бо ли ма...] (50); Не вер мо ре (51
52); Ни кад се не раз бу ди (53); Ру ком 
си из над гра ња (54); Сним (55). – Еле
гич не стро фе (5657): 264 ре чи за Ве ру 
(5657). – Ве чер њи раз го во ри са го
спо ди ном (5863): I [Господине...] (58); 
II [Видим у во ди ко ли ко има сун ца 
на пу ту...] (5859); III [Пребирај, Го
спо де, пиљ ке де тињ ства...] (59); IV 
[Јесмо ли ишта мо гли учи ни ти...] 
(5960); V [Али ја знам: ка да по сег ну 
ру ка ма пре ма те би...] (60); VI [Ту су 
вре ме на од ко јих смо за зи ра ли...] 
(61); VII [Чим ли ме све ни си же ђао...] 
(61); VI II [Мени пре о ста је са мо 
реч...] (62); IX [Нити су има ли све тла 
на дла ну...] (6263). – Со нет ни ве нац 
(6479): 1 [Врати дан ис то ку док же
ђаш утро бу...] (64); 2 [Ево ждра ла 
смр ти на рас пу клом дла ну...] (65); 3 
[Нисам жи вео, њи хан сам у гро бу...] 
(66); 4 [Ал не зна јућ ср цем над очи ма 
ра ну...] (67); 5 [Цареви све та, не му
ште спо до бе...] (68); 6 [Зурла мог грла 
ле ле че и гр ми...] (69); 7 [Ако сам мр тав, 
рас ту ри се, гро бе...] (70); 8 [Ко усне 
жед них на ис тру лој кр ми...] (71); 9 
[Липсаће сун це, па шће там не во де...] 

(72); 10 [Ојужите, лед ни, згру шај те 
се, сне жни...] (73); 11 [Нек ле те ждра
ло ви, нек зве зде ли ста ју...] (74); 12 [У 
зга слом жи ту се ба ра сло бо де...] (75); 
13 [Лежим, али збо ре из ме не сви 
не жни...] (76); 14 [Ево тру ли пр сти 
ко иње бли ста ју...] (77); Ма ги стра ле 
(78). – Христ пи је ви но (79); Христ се 
игра са мо јим си ном (80); Мр тви при
ја те љи, Христ иза ви тра жа (81); За
ка сне ла пи сма (8284): I [Ти не ћеш 
гле да ти али ћеш чу ти ове ре чи ко је 
из го ва рам...] (82); II [Опет са бре га 
си ла зи зи ма и те шка ма гла ла зи ра
ме ни ма...] (83); III [Напустићеш град 
ма ло по гнут и тих...] (8384); Хор беч
ких де ча ка у си на го ги (85); По сле те бе 
(86); У бе лом, у бе лом, у но ћи (8788); 
Моћ сли ке (89); Пе сме о Та ђу (90100): 
I [Ти из ра њаш из зла с тај ном вра ча 
у хо ду...] (90); II [Лепота је тек об лик 
при кри ва ња зла...] (9091); III [Свог 
при ја те ља са зеб њом...] (9192); IV 
[Радуј се гла су ко ји при ја те љу...] (92
93); V [Излазиш у ју тро као да из ла
зиш...] (93); VI [Упорно при зна јеш 
сво ју оса му...] (9496); VII [Проређе
ни го вор су о ча ва те...] (9697); VI II 
[Могу опи па ти тво ју срџ бу...] (9798); 
IX [Тебе од и скон че ка ју мр тве шу ме 
се ве ра...] (9899); X [Пронеше твој 
та бут...] (99100); Ка ли штан ске оса
мен ке (101): 7. [Моји су при ја те љи 
умор ни од пу та...] (101); 13. [Моји су 
при ја те љи оти шли у сво је ве ли ке 
гра до ве...] (101); Као реч (102); Љу ве
на I (103); Љу ве на II (104); Ка ла мо
ћан ска зво на (105); Де ча ци пре ска чу 
ве чер ње (106); По гу стој во ди не ко 
ко ра ча (107); Не ко дру го мо ре (108); 
Чем пре си над Тр сте ним (109); Де ча
ци пред До на том (110); А. Б. Ши мић 
(111); Блок (112); Да не те чеш (113); 
21. срп ња 80. (114); Де вој чи це у Су
бо ти ци слу ша ју пе сни ка Д. Б. (115
116); Све што је пам ти ло мо је те ло 
(117118); Ту жба ли ца за А. Б. (119120); 
У по мрак (121); Ве не ли шће оро во 
(122); По ро дич на ве че ра (123); До ла
зи ми уза луд но у сан (124); Мла ди ћи 
од ла зе у ЈНА (125); Ки ша из Еви ја на 
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(126); Ви дим те ко сом (127); Др во које 
ко ра ча (128); Брат ми се ја вља (129); 
Пе сник као жбир (130); Ди лен То мас 
у Ши бе ни ку (131); Ја бу ка (132); Ру ке 
Ан ти ће ве, злат не (133134); Са мо ћа 
као ја бу ка (135); Из не на да (136); Про
ле ће у Ме ђу гор ју (137); Сан Ге ор га 
Тра кла (138139); Бла гај ски дер ви ши 
(140); Ноћ ни раз го во ри (141); Од ла зак 
(142); Сли ке из Не ве си ња (143); За ка
сне ли од го вор на пи смо про фе со ра 
Ра до ви ћа (144); Мно го се и че сто пла
ка ло (145); Co ca co la (146); Ка зан ска 
го спа (147); Реч мост (148); Сеп тем бар 
(149); *** [Моји су при ја те љи оти шли 
на дру гу оба лу...] (150); *** [Срби из 
Дал ма ци је...] (151); Благ да ни си ро ма
шки (152); Мој зна нац Еду ард Сам 
(153); Ру ска пе сма (154); Епи таф (155); 
Књи га се ту за вр ша ва (157).

2013

96.   Pri ro do pis : pe sme za de cu. 
– Бе о град : Bo o kland, 2013 (Бор : 
Тер ци ја). – 58 str. ; 21 cm. – (Би бли
о те ка Зе мља књи га)
Tekst na ko ri ca ma i u ko lo fo nu ćir. 
– Ti raž 1.000.
S a d r ž a j: Iza đi u po lje (7); Do la zak 
na se lo (8); Sve tilj ka svi ca (9); Ku le u 

pe sku (10); Mi ri še le to (11); Rod bi na sa 
se la (12); Oblak i cvet (13); Sun ce u ne bu 
(14); Sve je či sto (15); Po red vo de (16); 
Kao u de tinj stvu (17); Ku ku ruz i sun co
kret (18); Na kra ju le ta (19); Pred olu ju 
(20); Noć na sa la šu (21); Do la zak je se ni 
(22); Let nja ki ša (23); Mi ris de tinj stva 
(24); Je zik pri ro de (25); Ka ko ra ste voće 
(26); Pri zo ri sa Zob na ti ce (27); Če ti ri 
ja bla na (28); Ki ša i bul ka (29); De voj či ce 
na treš nji (30); Ti ši na na se lu (31); De čak 
i pti ce (32); Kroš nje u je sen (33); Sli ka 
sa sa la ša (34); Dva obla ka (35); Pod ne 
(36); Ma li po tok (37); Ukra si pri ro de 
(38); Let nja že ga (39); Tra ve i sun co kre
ti (40); Ve če u se lu (41); Je zik pti ca (42); 
Žmur ke u par ku (43); Ve če u rav ni ci 
(44); Ve čer nja idi la (45); Ro di na gne zda 
(46); Mak u po lju (47); Taj na no ći (48); 
De ča ci u kroš nji du da (49); Kad pa da ke
ste nje (50); Ne ve sinj ske sli ke (51); Mali 
i ve li ki oblak (52); De čak u po lju (53).

97.   Mo star ske ki še. – Ju bi lar no, 
vi še je zič no 1. izd. – Beo grad : Ad
mi ral Bo oks, 2015 (Beo grad : Ad
mi ral Bo oks). – 146 str. : au to ro va 
sli ka ; 23 cm
Tekst upo re do na vi še je zi ka. – Ti
raž 200. – Pe ro Zu bac: str. 145146.

ПРИ ЛО ЗИ У ЛИ СТО ВИ МА,  
ЧА СО ПИ СИ МА И КЊИ ГА МА

ПЕ СМЕ

1962

98.   Tu ga.
U: Na ši da ni. – ISSN 00278262. – 
God. 9, br. 112 (13. jan. 1962), str. 14.

1964

99.   Bez na slo va. 
U: Mla dost. – ISSN 00267031. – 
God. 9, br. 401 (17. jun 1964), str. 12.

100.   Epi gram/taf. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 87 (31. okt. 1964), str. 6.

101.   О сун цу и ћу та њу.
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. – 
Год. 12, бр. 639 (26. дец. 1964), стр. 7.

102.   Пе сма Жар ку Зре ња ни ну.
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. – 
Год. 12, бр. 627 (2. окт. 1964), стр. 9.
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103.   Се ћа ње : (од ло мак из по е ме 
„Од су тра до су тра”). 
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 605 (1. мај 1964), стр. 
10.

104.   Smrt ječ ma. 
U: Mla dost. – ISSN 00267031. – 
God. 9, br. 420 (28. okt. 1964), str. 6.

105.   Smrt pti ca. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
10, br. 75 (jul 1964), str. 6.

106.   [U mo me kra ju goj ni se vo
lovi...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
10, br. 75 (jul 1964), str. 6. 

1965

107.   264 [Dve sto še zde set četiri] 
re či za Ve ru.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 263 (14. maj 1965), str. 14.

108.   Epi taf. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 279 (3. sep. 1965), str. 7.

109.   Ka zi va nja o pe smi. I. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
11, br. 79 (mart 1965), str. 8.

110.   Ka zi va nja o pe smi. IV. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
11, br. 79 (mart 1965), str. 8.

111.   Ka zi va nja o pe smi. V. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
11, br. 79 (mart 1965), str. 8.

112.   Mo star ske ki še.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 284 (8. okt. 1965), str. 7.

113.   Opraš ta nje od pe sme. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 263 (14. maj 1965), str. 14.

114.   Raz go vo ri s pe smom : (tu go
van ka). 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 279 (3. sep. 1965), str. 7.

115.   Slo vo ljub ve za Ve ru.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 290 (19. nov. 1965), str. 7.

116.   Trip ti hon za Ve ru.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 6, br. 279 (3. sep. 1965), str. 7.

1966

117.   Ba la da. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 297 (7. jan. 1966), str. 7.

118.   Bol ra ste. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 111 (12. mart 1966), str. 8.

119.   [Vo do pro klet stvo mo je osuh 
se krt po sve tu...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 90 (feb. 1966), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Ele gi je.

120.   Vra ti mo se su ro vi.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr.1966), str. 7.

121.   Ele gi ja.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 111 (12. mart 1966), str. 8.

122.   Za klon.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 111 (12. mart 1966), str. 8.
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123.   Za mor što se pre o bra ća u vo će.
U: Po let. – God. 1, br. 3 (dec. 1966), 
str. 29.

124.   I ti ćeš ne ka ko.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 111 (12. mart 1966), str. 8.

125.   [Ka ko smo mu dro po be gli kada 
je tre ba lo mre ti...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 90 (feb. 1966), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Ele gi je.

126.   Kle tva. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.

127.   Kud smeh kad po raz lo po čom. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.

128.   Мо ја смрт. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
4 (апр. 1966), стр. 325326.

129.   Нат кри ва те пе сма. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 142, књ. 
397, св. 4 (апр. 1966), стр. 326.

130.   [Ne ma mo kud po be ći mu kle 
nam zo re pred sto je...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 90 (feb. 1966), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Ele gi je.

131.   Ни кад се не раз бу ди.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
4 (апр. 1966), стр. 325.

132.   Од сви ју би ћеш ви ша. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
4 (апр. 1966), стр. 326.

133.   Pe sma. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.

134.   Re či za D.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 111 (12. mart 1966), str. 8.

135.   Ru kom si iz nad gra nja. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Se dam pje sa ma.

136.   San ti u zre ni zre va.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Se dam pje sa ma.

137.   Smrt maj ke.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
ISSN 00402559. – God. 7, br. 297 
(7. jan. 1966), str. 7. 

138.   Snom pro tiv sna.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 313 (29. apr. 1966), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Se dam pje sa ma.

139.   Stva ri ko je su proš le gde su 
one : uspa van ka. 
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 301 (4. feb. 1966), str. 7.

140.   Тво је при су ство. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
4 (апр. 1966), стр. 327.

141.   То ну ће.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
4 (апр. 1966), стр. 327.

142.   Tr panj ske ele gi je.
U: Te le gram. – ISSN 00402559. – 
God. 7, br. 297 (7. jan. 1966), str. 7.
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1967

143.   Али глад тво ја пи та 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 233. 

144.   Бди ми над по ра зи ма. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 234.

145.   Бре го ви ва ра ви.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 232.

146.   25. [двадесет пети] 8. 1966. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 240.

147.   Do đe ti ve če u plu ća.
U: Vi di ci. – ISSN 05068797. – God. 
15, br. 108 (feb. 1967), str. 5.

148.   Dok pri čaš pu to va nja.
U: Vi di ci. – ISSN 05068797. – God. 
15, br. 108 (feb. 1967), str. 5.

149.   II [dru ga] ele gi ja.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 14.

150.   Ždral odan bes pu ću.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 17.

151.   За луд се на даш у ле то.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 237.

152.   За луд но гра диш дво ре.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 229.

153.   За луд но се мо риш.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 241.

154.   За мор што се пре о бра ћа у 
во ће.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 225.

155.   Za mor što se pre o bra ća u vo će. 
U: Encyclo pa e dia mo der na. – ISSN 
00137138. – God. 2, br. 56 (1967), 
str. 191192.

156.   Ili su vo de ne gla di.
U: Vi di ci. – ISSN 05068797. – God. 
15, br. 108 (feb. 1967), str. 5.

157.   Је си ли ти.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 238.

158.   Кле тва.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 228.

159.   Mo li tva za M. Š. 14. 3. 67. 
U: Su sret. – God. 4, br. 62 (26. apr. 
1967), str. 14.

160.   Mo star ske ki še : [o dlom ci].
U: Po let. – God. 2, br. 14 (dec. 1967), 
str. 24.

161.   Ne ve si nje.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 17.

162.   Не сан што мо ри зе ну. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 239.
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163.   Ni kad se ne raz bu di. 
U: Encyclo pa e dia mo der na. – ISSN 
00137138. – God. 2, br. 56 (1967), 
str. 191.

164.   Оа за не спо ко ји.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 231.

165.   Pje san ca o dav nom.
U: Su sret. – God. 4, br. 62 (26. apr. 
1967), str. 14.

166.   Pje san ca o dav nom.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 17.

167.   Ru ske ska ske u mom sr cu. I.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 18.

168.   Ru ske ska ske u mom sr cu. II. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 18.

169.   Ру ши се све што сат ка. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 227.

170.   Ski ca za Ho ro vi ca.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 16.

171.   Смрт ти је у гла су.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 143, књ. 
399, св. 3 (март 1967), стр. 226.

172.   Сним.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 235.

173.   Snom pro tiv sna.
U: Vi di ci. – ISSN 05068797. – God. 
15, br. 108 (feb. 1967), str. 5.

174.   То се смрт вра ћа рат на. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 236.

175.   III [treća] ele gi ja. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 15.

176.   Če ti ri kor nja če na mom sr cu.
U: Su sret. – God. 4, br. 62 (26. apr. 
1967), str. 14.

177.   Што пре о ста је. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 143, књ. 
399, св. 3 (март 1967), стр. 230.

178.   Ни ко гаш не се раз бу ду вај = 
[Никад се не раз буди] / прев. Ђор
ђи ја Нај до ски. 
У: Ми сла. – ISSN 03522814. – Год. 
3, бр. 21 (1967), стр. 21.

179.   То жа лен ка = [Тугованка] / 
прев. Ђор ђи ја Нај до ски. 
У: Ми сла. – ISSN 03522814. – Год. 
3, бр. 21 (1967), стр. 20.

1968

180.   Је да на е сти со нет.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 27, бр. 7962 (31. дец. 1968. и 1. 
и 2. јан. 1969), стр. 10.

181.   264 fjalë për Verën = [264 re či 
za Ve ru] / përk. Ali Pod ri mja, Mu
sa Ra ma da ni.
U: Zëri i rinisë. – ISSN 05147352. 
– Br. 45 (1968), str. 21.
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1969

182.   Ba la da za ne u teš nu B.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 157 (8. jan. 1969), str. 7. 

183.   Ve čer nji raz go vor sa go spo di
nom.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 1845 (25. dec. 1969), str. 12.

184.   Mo li tva za M.Š. : 14. III 1967.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 157 (8. jan. 1969), str. 7. 

185.   Mo star ske ki še.
U: Pop ex pres. – Br. 14 (15. nov. 
1969), str. [16].

186.   Ni si ko ji je si.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 157 (8. jan. 1969), str. 7.

187.   So net ni ve nac.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 124 (jan. 1969), str. 24.

188.   Tri na e sti so net.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 157 (8. jan. 1969), str. 7.

189.   Mo star ra ins = [Mo star ske 
kiše] / tran sla ted by Bran ko Mom
či lo vić. 
U: Re la ti ons. – ISSN 05579201. – 
(okt. 1969), str. 6972. 

190.   Mo sta ri esők = [Mo star ske 
kiše] / Brasnyó István fordítása.
U: Új sympo sion. – ISSN 05030935. 
– God. 5, br. 55 (nov. 1969), str. 24

191.   Ve čer ti pre ni kol do plúc = 
[Veče ti do đe u pluća] / pre lo žil Víťa
zo slav Hro nec.

U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 21, br. 1 (1969), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Ústup vĺn – výber zo 
súča snej srb skej voj vo din skej poézie / 
iz bor Draš ko Re đep.

1970

192.   Go spa od Кarmela. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
29.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

193.   [Za sun je odav no stru nuo na 
vra ti ma...].
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
13, br. 194 (1. apr. 1970), str. 7.

194.   [Za sun je odav no stru nuo na 
vra ti ma...].
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
23.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

195.   [Ju trom će tvo ja ti ha ru ka...].
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
25.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

196.   Ka ko ona pe re zu be.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
13, br. 194 (1. apr. 1970), str. 7.

197.   Ka ko će bi ti te bi. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
13, br. 194 (1. apr. 1970), str. 7.

198.   Lju ve na.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
17.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.



102

199.   Ма до на aлба. 
У: Баг да ла. – ISSN 00053880. – 
Год. 12, бр. 140 (1970), стр. 3. 
За јед. ств. насл.: Христ и Ма до не.

200.   Ma do na al ba.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
17.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

201.   Ma do na al ba.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
13, br. 194 (1. apr. 1970), str. 7.

202.   Ma do na ko ne sta bi le.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
21.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

203.   [Mr tva le žim pod bre gom...].
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
27.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

204.   Mr tvi pri ja te lji, Hrist iza vi
tra ža.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 
28.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

205.   Na vest o smr ti Mi će Dra že ti
na. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
13, br. 194 (1. apr. 1970), str. 7.

206.   [O kad bi moj pri ja telj znao...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
16, br. 139 (apr. 1970), Pri log, [ne
pag.].
Nad re đe ni. stv. nasl.: Go ra no vo pro le
će 70. 

207.   Pi smo go spo đi ci.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

208.   Pi smo Hri stu.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

209.   Po vra tak Hri sta.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

210.   [Пролазе љу ди у хит њи...].
У: Баг да ла. – ISSN 00053880. – 
Год. 12, бр. 135136 (1970), стр. 10. 

211.   [Pro la ze lju di u hit nji...].
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 19.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

212.   Su sret sa Hri stom.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 22.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

213.   Hrist pi je vi njak.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 20.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

214.   Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.

215.   Хри сто ва пе сма.
У: Баг да ла. – ISSN 00053880. – 
Год. 12, бр. 135136 (1970), стр. 10. 

216.   Hri sto va pe sma.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 4, br. 18 (nov.dec. 1970), str. 18.
Za jed. stv. nasl.: Hrist, lju ve ne.
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1971

217.   Let nje pi smo. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 148 (jun 1971), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Po sle te be.

218.   Po sle me ne.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 2, бр. 3 (јан. 1971), стр. [12]. 

219.   Po sle te be. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 148 (jun 1971), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Po sle te be.

220.   Sen ka u ju tru. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 148 (jun 1971), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Po sle te be.

221.   U do slu hu sa le tom. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 148 (jun 1971), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Po sle te be.

1972

222.   Gde sve ho ću da idem.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 18 (апр. 1972), стр. [29].

223.   Еле ги ја. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [17].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

224.   За ка сне ла пи сма. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [16].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

225.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 18 (апр. 1972), стр. [29].

226.   Ko je klin ce i klin ke ne vo lim. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 18 (апр. 1972), стр. [29].

227.   [Mno go vo lim što ni sam de te...]. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 18 (апр. 1972), стр. [29].

228.   Не ве си ње.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [17].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

229.   Пје сан ца о дав ном. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [16].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

230.   [Ти ди шеш ви со ко и бла го 
ју тро...]. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [17].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

231.   Тр пањ ска еле ги ја.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 3, бр. 2223 (авг.сеп. 1972), 
стр. [16].
Из збир ке „За ка сне ла пи сма”.

232.   Šta sve mo gu. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 6, br. 30 (nov. 1972), str. 36.

233.   Šta sve ne ću. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 6, br. 30 (nov. 1972), str. 35.

234.   Šta ću da bu dem ka da po ra stem. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 6, br. 30 (nov. 1972), str. 3536.
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235.   Мо стар ски дижд жи = [Мо
старске кише] / пре ло жел М. Ску
бан.
У: Мак. – ISSN 03508080. – Год. 
1, бр. 1 (јун 1972), стр. 1011.

1973

236.   Vre me na osa me. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če. 

237.   Go vo rim do ba ko je iz mi če. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 89.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če. 

238.   Grad I. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če. 

239.   Grad II. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če. 

240.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Стражиловo. – ISSN 05621674. 
– Год. 4, бр. 2527 (1973), При лог 
Књи жев ност за де цу, стр. 6.

241.   Mo star ske ki še.
U: Mo star ske ki še i sun ca / [pred
go vor] Mi ro slav An tić. – Čor ta nov
ci : Umet nič ka ko lo ni ja Pla vi Du
nav, 1973. – Str. [2].

242.   O po ro znom le tu. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 9.

Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če.

243.   Pe sme o po re klu.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če.

244.   Пи сма Вла ди ми ру.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 4, бр. 34 (окт. 1973), стр. 4.

245.   *** [Čiji su pri ja te lji ma li pri
ta je ni mr tva ci...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 176 (okt. 1973), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Go vo rim do ba ko je 
iz mi če.

1974

246.   [Brat je iza šao u po lje i po ljem 
će se...]. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 629.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

247.   11. [I di uz sa mo je ze ro...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 631.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

248.   Из ла зак у по ље.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 150, књ. 
414, св. 6 (дец. 1974), стр. 618.

249.   10. [Ja sam mr tav u vo di. Vo
da je pri vid ti ši ne...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 631.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.
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250.   8. [Ja sam ne gde u po lju. Ja 
sam od neo knji ge...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 630.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

251.   Ју тро.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 150, књ. 414, св. 
6 (дец. 1974), стр. 618619.

252.   Ju tro. 
U: Ve čer nji list. – ISSN 03505006. 
– God. 18, br. 4568 (8. i 9. jul 1974), 
str. 11.
Gost ured nik Draš ko Re đep.

253.   12. [Moj je go vor ze len. Moj je 
go vor mo dar...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 631.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

254.   13. [Mo ji su pri ja te lji otiš li u 
svo je ve li ke gra do ve...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 631.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

255.   7. [Mo ji su pri ja te lji umor ni od 
pu ta...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 630.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

256.   [Ne idi, oče, u zo ru na me se
če vo po ji lo...]. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 629.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

257.   Не мир.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 150, књ. 414, св. 
6 (дец. 1974), стр. 619620.

258.   [Neće bi ti sna da ni ma u na šoj 
so bi...]. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 629630.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

259.   Оса ма 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 150, књ. 414, св. 
6 (дец. 1974), стр. 619.

260.   [O teo sam mu ko lev ku. Oteo 
tvoj sat. Oteo...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 630.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

261.   Pe sme o Ta đu : IX. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
20, br. 190 (dec. 1974), str. 1213.

262.   [Tvo je je uho vič no nje go vom 
i mom za pe vu...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 629.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

263.   [Ti i ja će mo pe va ti. Maj ka je 
u ko lev ci...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 630.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

264.   У до слу ху са ле том. 
У: Спо не. – ISSN 03504778. – Год. 
6, бр. 1313 (дец. 1974), стр. 62.
За јед. ств. насл.: Пје снич ка ри јеч на 
из во ру Пи ве.
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265.   Шет ња. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 150, књ. 414, св. 
6 (дец. 1974), стр. 620.

266.   9. [Što go vo rim jed na ko je go
vo ru vo de...]. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 20, knj. 40, sv. 1112 (1974), 
str. 630631.
Za jed. stv. nasl.: Ka liš tan ske osa men ke.

1975

267.   Ве чер ње. 
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 27, бр. 494 (1. сеп. 
1975), стр. 8. 
За јед. ств. насл.: Опо ру ке.

268.   Гро бље на Ка ла мо ти.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 27, бр. 494 (1. сеп. 1975), 
стр. 8.
За јед. ств. насл.: Опо ру ке.

269.   Из ве штај о вре ме ну.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 27, бр. 494 (1. сеп. 1975), 
стр. 8.
За јед. ств. насл.: Опо ру ке.

270.   Из ми ре ње.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 4, бр. 39 (јул 1975), стр. 7.

271.   Kao reč.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
2, br. 2 (1975), str. 96.

272.   Мо ра да ми не.
У: Књи жев на реч. – ISSN 0350
4115. – Год. 4, бр. 39 (јул 1975), 
стр. 7.

273.   Опо ру ке.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 27, бр. 494 (1. сеп. 1975), 
стр. 8.
За јед. ств. насл.: Опо ру ке.

274.   Pre ma lo je pla me na.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
2, br. 2 (1975), str. 96.

275.   При лог за хва ле.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 4, бр. 39 (јул 1975), стр. 7.

276.   Сам да си.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 2, бр. 3 (ле то 1975), стр. 48.

277.   Са мо од јек.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 2, бр. 3 (ле то 1975), стр. 48.

278.   Са мо то.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 4, бр. 39 (јул 1975), стр. 7.

279.   Умир кле тве. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 2, бр. 3 (ле то 1975), стр. 47.

280.   Уро та.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 4, бр. 39 (јул 1975), стр. 7.

281.   Усни ти.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 4, бр. 39 (јул 1975), стр. 7.

282.   Што би ти.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 
00232416. – Год. 27, бр. 494 (1. сеп. 
1975), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Опо ру ке.
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283.   Što smo za bo ra vi li.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
2, br. 2 (1975), str. 96.

284.   Kris hti luan me bi rin tim = 
[Hrist se igra sa mo jim si nom] / 
[pre ve o] Adem Gaj ta ni.
U: Je ho na. – ISSN 04489330. – 
God. 13, br. 7 (1975), str. 836837.
Za jed. stv. nasl.: Mbrëmjet e poezisë 
– Strugë, 1975.

1976

285.   III [Bi lo bi se bič no i ne li či na 
me...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

286.   I [Gr lo go re...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 15.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

287.   IV [Za va zda se odi ljam od ovog 
pu kog ne ha ta...].
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Br. 1 (pro le će 1976), str. 5859.
Za jed. stv. nasl.: Pe sme o po re klu.

288.   III [Za klo njen od zla ko lev
kom iz ko je ni ču mla di ce...].
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Br. 1 (pro le će 1976), str. 60.
Za jed. stv. nasl.: Pe sme o po re klu.

289.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
У: Омла дин ске но ви не. – ISSN 
03513785. – Бр. 74 (13. март 1976), 
стр. 18.
За јед. ств. насл.: Пе сник пи ше но ву 
пе сму ру ко пи сом.

290.   II [I zgo va ram ja sno...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
21, br. 213 (nov. 1976), str. 1516.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

291.   Ima mo re pri ču. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 204 (feb. 1976), str. 24.

292.   VI [Imaš pra vo da sum njaš, da 
lju biš gla sno...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

293.   I [Nemoćna je pri ča ka da ne 
pam ti oko i sve...].
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Br. 1 (pro le će 1976), str. 5859.
Za jed. stv. nasl.: Pe sme o po re klu.

294.   VII [Nerazbuđeni su i ne raz
bu di vi...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

295.   II [Noć već ma ni je umir. Pro
i skri smo u gra fit...]. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Br. 1 (pro le će 1976), str. 5960.
Za jed. stv. nasl.: Pe sme o po re klu.

296.   V [Pe snik ima pred nost da 
pre vre me no pri vre me no za ne mi...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

297.   IV [Tvo je go lo oko pi ta...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.
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298.   VI II [U sta jem ob zor...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 213 (nov. 1976), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pre pi ska s Vla di mi rom.

299.   Ase me nea cuvântului = [I sto 
kao i reč] / trad. Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 30, br. 56 (1976), str. 289.

300.   Az el hagyatottság ingoványa 
= [Sred ove hla di ne] / Sin ko vits 
Péter fordítása.
U: Híd. – ISSN 03509079. – God. 
40, br. 11 (nov. 1976), str. 13561357.

301.   A magány ide je = [Vre me na 
osa me] / Sin ko vits Péter fordítása.
U: Híd. – ISSN 03509079. – God. 
40, br. 11 (nov. 1976), str. 13561357.

302.   Sze re lem II.= [Lju ve na II] / 
Sin ko vits Péter fordítása.
U: Híd. – ISSN 03509079. – God. 
40, br. 11 (nov. 1976), str. 13551356.

1977

303.   Bez dom na. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

304.   [Bo li li Ti ta gla va...]. 
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – 
God. 3, br. 15 (23. sep. 1977), str. 20.
Za jed. stv. nasl.: Ti to je naš drug.

305.   Ve ne liš će oro vo.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

306.   Gla som ne na šim.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 930931.
Za jed. stv. nasl.: Pet na est pe sa ma.

307.   De te sklo no ti ši ni.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

308.   Do pa sa u vo di. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

309.   Do tvog sna.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 938.

310.   Dok ima vre me na. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 936937.

311.   Za veš ta nje.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

312.   Za lud na je ru ka.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), str. 927.

313.   Iz be log sna.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

314.   Iz da na stal nog le ta. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), str. 932.
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315.   Iz ze le nog sna. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 931932.

316.   Pin ki.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
23, br. 219 (maj 1977), str. 9.

317.   Po put de te ta nad vo dom. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 937938.

318.   Pro tiv mu zi ke. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 928929.

319.   [Sa mo da mi ko ne dir ne...].
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – 
God. 3, br. 15 (23. sep. 1977), str. 20.
Za jed. stv. nasl.: Ti to je naš drug.

320.   Sa mo ki ša.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 927928.

321.   Sa mot na. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 934935.

322.   Sve što je pam ti lo mo je te lo. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 927928.

323.   Sred ove hla di ne. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 929930.

324.   Tvoj se dom po mi če. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 934.

325.   Ti to je naš drug.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 3, br. 1 (pro le će 1977), str. 717.

326.   Tren ke 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
23, br. 222223 (avg.sep. 1977), str. 
67.

327.   Tu žba li ca za A. B.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), 
str. 932933.

328.   U već vi đe ne ru ke.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), str. 935.

329.   U po mrak.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

330.   Uspa vaj.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Za veš ta nje.

331.   Se cvenţe po e ti ce = [Po et ske 
se kven ce] / trad. S. A. [Slav co 
Almăjan].
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 31, br. 4 (1977), str. 1012.

332.   Ti to je na šim súdru hom = [Ti
to je naš drug] / pre lo žil Ján Cic ka. 
U: Hlas ľudu. – ISSN 00182869. – 
God. 34, br. 39 (1. okt. 1977), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Voj vo di na spi e va o 
Ti to vi.
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1978

333.   А. B. Ši mić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 61.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

334.   Ба ја ли ца. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 154, књ. 421, св. 
1 (јан. 1978), стр. 90.

335.   Blok. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 
60.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

336.   Glas od ra ni je.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 
60.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

337.   Go ran.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 
61.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

338.   Да има ме не. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 154, књ. 
421, св. 1 (јан. 1978), стр. 92.

339.   Де ца у не бу. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 154, књ. 421, св. 
1 (јан. 1978), стр. 91.

340.   За ве чер је. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 154, књ. 421, св. 
1 (јан. 1978), стр. 92.

341.   Za veš ta nje.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 6, 
br. 172 (19. okt. – 2. dec. 1978), str. 8.

342.   Iza ne ba ima. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 60.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

343.   V [Me ne ćeš la ko pro na ći...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 479.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

344.   II [Na tvo ju krh ku ze nu paš će 
mi ris ba de ma...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 478.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

345.   Noć u ko joj umi re Ni ki ta Sta
ne sku.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 59.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

346.   Но ћи ло.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 154, књ. 
421, св. 1 (јан. 1978), стр. 90.

347.   VII [O ni su de ča ci sta sa li...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 480.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

348.   VI II [O tac je iza šao pred 
kuću...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 480481.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.
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349.   III [O tac će uz vo du pro ja ha ti...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 479.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

350.   Pe snik.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 61.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

351.   По ро дич на ве че ра.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 154, књ. 421, св. 
1 (јан. 1978), стр. 9192.

352.   Slut. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 60.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

353.   Со ба пу на мо ра. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 154, књ. 421, св. 
1 (јан. 1978), стр. 93.

354.   Ти то. 
У: Глас омла ди не. – ISSN 0350
395X. – Год. 4, бр. 128 (23. јун 1978), 
стр. 7.

355.   IV [U sni i bu di spo koj na...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 479.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

356.   VI [U sni, po tom...].
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 480.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

357.   I [U sni, usni, mo ja dra ga...]. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 24, knj. 48, br. 1112 (nov.dec. 
1978), str. 478.
Za jed. stv. nasl.: Lju ve ne.

358.   Успа ван ка. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 154, књ. 
421, св. 1 (јан. 1978), стр. 89.

359.   Хим на Кра ље ву. 
У: Кра ље вач ки ок то бар. – ISSN 
03502864. – Год. 1978, стр. 33.

360.   Šan tić.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 12, br. 6263 (okt. 1978), str. 62.
Za jed. stv. nasl.: Pu to va nja, znan ci.

361.   Pin ki / pre lo žil Ju raj Tu ši ak. 
U: Pi o ni e ri. – ISSN 03504336. – 
God. 36, br. 3 (19781980), str. 12.

362.   Ti to, tovarăşul no stru = [Ti to 
je naš drug] / in româneşte de Iu
lian Bu ga riu.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 32, br. 1 (jan. 1978), str. 312.

1979

363.   Ali već ohlad ne le kr vi.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

364.   Vi dim te na vi so kom bre gu. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.
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365.   Dar ji za po mi re nje. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 5, br. 3 (1979/80), str. 32.

366.   De te u po lju.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

367.   De cu ne će mo bu di ti. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

368.   Do la zi mi uza lud no u san. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

369.   Knji ga se tu za vr ša va. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

370.   Не ка ће ру ка.
У Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
57, бр. 329 (28, 29. и 30 нов. и 1. 
дец. 1979), стр. 20.

371.   Не ко дру го мо ре.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 38, бр. 11882 (28, 29. и 30. нов. 
1979), стр. 16.

372.   Он сми шља су тра за нас.
У: Пе снич ке но ви не. – ISSN 0351
4099. – Год. 3, бр. 3 (1979), стр. 2.

373.   Oproš taj na ili Li na ula zi u se
ća nje. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

374.   Пин ки.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Год. 
1, бр. 3 (1979), стр. 24.

375.   Ре чи бих се мо гао се ти ти.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 27 (16. јул 1979), стр. 
17. 

376.   Са мот на.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 76, бр. 23792 (31. дец. 1979 
и 1. и 2. јан. 1980), стр. 9.

377.   Сред ове хла ди не.
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
57, бр. 290 (21. окт. 1979), Свет 
кул ту ре и умет но сти, стр. 2.

378.   Та ко је до бро.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Год. 
1, бр. 1 (1979), стр. 16.

379.   Ti tr čiš za mnom ili Pje va ju 
tra ve. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.

380.   U se ni brš lja na. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 203 (27. dec. 1979 – 10. jan. 
1980), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Vi dim te na vi so kom 
bre gu.
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381.   Çiçekli şiir = [Cvet ni spev] / 
türkçesi I. B. [Ir fan Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 9.

382.   Dert = [Tu ga] / türkçesi I. B. 
[Ir fan Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 8.

383.   Mek tup = [Pi smo] / türkçesi 
I. B. [Ir fan Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 9.

384.   Ne za man Ti to küçükmüş = 
[Kad je Ti to bio ma li] / türkçesi I. 
B. [Ir fan Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 8.

385.   Plo i le din Mo star = [Mo star
ske kiše] / trad. Ang hel Dumbrăve
anu, Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 33, br. 4 (1979), str. 206209.

386.   Sen ki se vesserá syemét = [Pe
sma pre ti li ca] / ford. István Brasnyó.
U: Jó Pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 33, br. 2122 (1979), str. 24.

387.   Söyle ba na söyle = [Kaži mi, 
kaži] / türkçesi I. B. [Ir fan Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 89.

388.   Söyle ba na, söyle = [Kaži mi, 
kaži] / türkçesi Ir fan Bellür.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
35, br. 22782280 (27. nov. 1979), str. 
15.

389.   Ti to ar ka daşimi zdir = [Ti to je 
naš drug] / türkçesi I. B. [Ir fan 
Bellür].

U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 8.

390.   Vla di mi r’e mek tup = [Pi smo 
Vla di mi ru] / türkçesi I. B. [Ir fan 
Bellür].
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – Br. 
3 (1979), str. 9.

1980

391.   Ako vi diš da le ko.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

392.   Али, то се не сме. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

393.   Аца бар јак тар ме ђу ору жа
ри ма.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

394.   Ба ла да о др ве ту. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

395.   Без зр на стра ха. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

396.   Bi lo je. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.
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397.   Брат ми низ по ље про ја ха. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1245.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

398.   Брат ствоје дин ство. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37, (изд. за ино стран ство, 
год. 8), бр. 363 (25. март 1980), стр. 
24.
За јед. ств. насл.: Ти то је све што се 
во ли. – Из бор из књи ге „Ти то је наш 
друг”.

399.   Ве чер мо но ло га. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1242.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

400.   Веч ни пла мен сло бо де. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

401.   Ви дех у тре ну смр ти.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

402.   Ви дим ра сту злат на де ца. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

403.   Vi dim ra stu zlat na de ca. 
У: Деч је искре. – ISSN 03526779. 
– Год. 15, бр. 2 (окт. 1980), унут. 
стр. кор. ли ста.

404.   Ви дим сво ју дра га ну у зе ле
ном. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

405.   Ви шња у не бу.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 156, књ. 
425, св. 2 (феб. 1980), стр. 281282.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој.

406.   Гле да ме с фо то гра фи је де
чак. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 2021.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

407.   Град има на ма пи све та.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

408.   Да не те чеш. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 52.
За јед. ств. насл. : Пла ва оба ла.

409.   Два на ест пре сли ка ча тво га 
да ле ког ли ца ви ђе ног срп ња 1979. 
на Ка ла мо ти. 
У: Пу те ви. – ISSN 05558190. – 
Год. 26, бр. 4 (јулавг. 1980), стр. 
6365.

410.   Де вој ка с лут њом. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1243.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.
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411.   Де вој чи це у Су бо ти ци слу
ша ју пе сни ка Д. Б.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 32, бр. 607 (21. јун 
1980), стр. [40].

412.   Де вој чи це у Су бо ти ци слу
ша ју пе сни ка Д. Б.
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12401241.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

413.   Де да Мраз у Ма кар ској.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 23994 (24. јул 1980), 
По ли ти ка за де цу, год. 51, бр. 1912, 
стр. [1].

414.   Де те у по љу. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, 
год. 8), бр. 385 (3. сеп. 1980), стр. 24.

415.   De ča ci pred Do na tom. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

416.   Do vi đe nja klo ko tri sti.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

417.   До ла зи му уза луд но у сан. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37, год. изд. 8 (изд. за ино
стран ство), бр. 385 (3. сеп. 1980), 
стр. 24.

418.   Дом ми се у сну ра си па. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1246.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

419.   За гле дан у во ду. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1240.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

420.   За пев ка. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

421.   Злат но сло во. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

422.   И чу јем, са свим ја сно. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37, год. (изд. за ино стран
ство, год. 8), бр. 385 (3. сеп. 1980), 
стр. 24.

423.   Игра. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 156, књ. 425, св. 
2 (феб. 1980), стр. 286.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој.

424.   Из ве штај. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 26
27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

425.   Има је дан град. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 
2526.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.
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426.   Има смо и ми. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 29.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

427.   Iš če ki va nje gla sa. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

428.   Ја ха чи на ко њи ма злат ним. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

429.   Је ди но ће оста ти. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 50.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

430.   Jed no Dar ji no pi smo. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 25.

431.   Ју жна.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 24152 (31. дец. 1980, 
1. и 2. јан. 1981), стр. 12.

432.   Јул ске ва тре.
У: Ко ра ци. – ISSN 04543556. – 
Год. 15, бр. 56 (1980), стр. 340.

433.   Ју тро је ушло у со бу. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1244.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

434.   Кад би уме ла да слу шаш. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 156, књ. 425, св. 
2 (феб. 1980), стр. 282283.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој.

435.   Ka zu jem u ve tar.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

436.   Ка ла мо ћан ска зво на. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12441245.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

437.   Као ве тар. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 
50.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

438.   Као не пли ва чи. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12411242.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

439.   Као се ћа ње. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12431244.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

440.   Ку ћа на бре гу. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1239.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

441.   Le to na Ka la mo ti.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

442.   Мај чин ска.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.
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443.   Ми ну ше над по љем ла сте. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

444.   Ми ри ше на ти ши ну. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 
5051.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

445.   Mlad bor je do šao pod ok no.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

446.   Мла ди ћи од ла зе у ЈНА. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 53.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

447.   Мла ди ћи од ла зе у ЈНА. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 24052 (20. сеп. 1980). 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 2, 
бр. 63, стр. 10.
За јед. ств. насл.: Из но вих књи га на
ших пе сни ка.

448.   Мла ди ћи су иза шли на оба
лу. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 52.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

449.   Mo gao sam sklo pi ti oči.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

450.   Мо ре у сну.
У: По ли ти ка. – Год. 77, бр. 24043 
(28. авг. 1980), По ли ти ка за де цу, 
год. 51, бр. 1919, стр. 3.

451.   Moć sli ke.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

452.   Н. во ли Л. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

453.   На дру гој оба ли, да ле кој. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 156, књ. 
425, св. 2 (феб. 1980), стр. 283.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој.

454.   Na pla vom peš ča ni ku. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

455.   На при ме ри ма јед но став ним.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

456.   Не тре ба за тва ра ти ок на.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

457.   Ne za bo ra vak na sto lu. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

458.   Не са ни це. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 1819.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.
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459.   Ни кад ви ше. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 26.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

460.   Ни ти ми је до по ја. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

461.   Nok tur no.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

462.   Ов де мр тви го во ре жи ви ма. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 24
25.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

463.   Ок то бар ске ва тре.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 29.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

464.   Опо ру ка. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

465.   Оче ва мор нар ска ка па. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1239.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

466.   Оче ва мор нар ска ка па. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
58, бр. 218 (9. авг. 1980), стр. 10.

467.   Пи смо. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37, год. (изд. за ино стран
ство, год. 8), бр. 363 (25. март 1980), 
стр. 24.
За јед. ств. насл.: Ти то је све што се 
во ли. – Из бор из књи ге „Ти то је наш 
друг”.

468.   Пи смо бу ду ћем пе сни ку ве
ли ког школ ског ча са.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 28
29.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

469.   Пи та др во Шу ма ри ца. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

470.   Pi ta li ca za D. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 6, br. 2 (1980/81.), str. 27.

471.   Пла ва оба ла. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 51.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

472.   Po ver lji vo pi smo D. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 25.

473.   Pod ne se gla sa zri kom.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 253 (mart 1980), str. 96.
Za jed. stv. nasl.: Na pla vom peš ča ni ku.

474.   По мир љив ка.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 24029 (11. сеп. 1980), 
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По ли ти ка за де цу, год. 51, бр. 1917, 
стр. [1].

475.   По се та. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1244.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

476.   По сла ни це или Траг о сам
шти ни : ars po e ti ca.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 32, бр. 607 (21. јун 
1980), стр. [40].

477.   По ша љи ми џем пер. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 25.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

478.   Пр ви снег. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 156, књ. 425, св. 
2 (феб. 1980), стр. 284286.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој. 

479.   Пред про ле ће. 
У: Књи жев ност. – ISSN 00232408. 
– Год. 35, књ. 70, св 8. (авг. 1980), 
стр. 1243.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

480.   Pre sek sna I.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

481.   Pre sek sna II. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

482.   Pre sek sna III. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

483.   Pre sek sna V. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

484.   При пев.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 27.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

485.   Про вид ни де чак. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12391240.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

486.   Про ђо ше мра ком огр ну ти. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

487.   Про тив за бо ра ва.
У: Ко му нист. – ISSN 03512983. 
– Год. 38, бр. 1195 (1. феб. 1980), 
стр. 24.
За јед. ств. насл.: Уме сто днев ни ка.

488.   Пти це у гру ди ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 24015 (14. авг. 1980), 
По ли ти ка за де цу, год. 51, бр. 1915, 
стр. 1.

489.   Pti ce u gru di ma. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 25.
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490.   Пу тем ка Мар ши ћу.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

491.   Пу цањ у јед на чи ну са три 
не по зна те.
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

492.   Ре чи ко је за пи су јем. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 29.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

493.   Ро до љуб на. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 29.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

494.   Ru ka. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

495.   Sam u vr tu. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

496.   Са мо очи не отва рај. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 156, књ. 
425, св. 2 (феб. 1980), стр. 283284.
За јед. ств. насл.: На дру гој оба ли, да
ле кој.

497.   San. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

498.   Сан ми се отва ра. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1245–1246.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

499.   Сви зна ју ко смо. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, 
год. 8), бр. 363 (25. март 1980), стр. 
24.
За јед. ств. насл.: Ти то је све што се 
во ли. – Из бор из књи ге „Ти то је наш 
друг”.

500.   Сет на. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, год. 
8), бр. 385 (3. сеп. 1980), стр. 24.

501.   Сло бо да са људ ским ли цем. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 39, бр. 12045 (15. мај 1980), 
Кул ту ра, на у ка, умет ност, год. 2, 
бр. 20, стр. VII.

502.   Сло бо да са људ ским ли цем.
У: По ве ља ок то бра. – ISSN 0350
1469. – Год. 10, бр. 3132 (1980), 
стр. 35.

503.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Re vi ja. – ISSN 00346888. – 
God. 20, br. 3 (1980), str. 83.

504.   Slo bo da sa ljud skim li cem. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 14, br. 73 (jun 1980), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Stva ra o ci o Ti tu : se
ća nja što sna že.

505.   Сло бо дар ка. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, год. 
8), бр. 363 (25. март 1980), стр. 24.
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За јед. ств. насл.: Ти то је све што се 
во ли. – Из бор из књи ге „Ти то је наш 
друг”.

506.   Твој глас из да ле ка.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 
5152.
За јед. ств. насл.: Пла ва оба ла.

507.   Ti ćeš ra sti.
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 25.

508.   Ти то. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

509.   Тре ба да се пам ти. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, год. 
8), бр. 363 (25. март 1980), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Ти то је све што се 
во ли. – Из бор из књи ге „Ти то је наш 
друг”.

510.   Тре ну так пре сли кан у ме ни. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 22
23.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто
ри ја.

511.   У за ран ке. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

512.   У срх мла до сти. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 12421243.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

513.   U to plo kap tol sko ve če.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
7, br. 223 (216. okt. 1980), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: U snu vi đam li ce ko je 
ni sam.

514.   Успа ван ка за Д.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 77, бр. 24071 (9. окт. 1980), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 
1923, стр. 3.

515.   Ухо пе сни ка при слу шку је. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

516.   Цр ве ни Све то зар ви ђен на 
Шу ма ри ца ма. 
У: Ве ли ки школ ски час. – ISSN 
03528243. – Бр. 12 (1980), стр. 1920.
За јед. ств. насл.: Сан им чу ва исто рија.

517.   Ча роб на ку ти ја. 
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 35, књ. 70, св. 8 (авг. 
1980), стр. 1241.
За јед. ств. насл.: Отво ре ни сан.

518.   Šta go vo re tvo je lut ke. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 25.

519.   Çiçekli şiir = [Cvet ni spev] / 
çev. I. B. [Ir fan Bel lur].
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. nov. 1980), 
Çocuk Bahçesi, god. 6, br. 181, str. 2.

520.   Mo star skie desycye = [Mo star
ske kiše] / přzełozil Ka zi mi erz Žó
raw  ski.
U: Li te ra tu ra na świ e cie. – Br. 2 
(1980), str. 370379.
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521.   Ne za man Ti to küçükmüş = 
[Kad je Ti to bio ma li] / çev. I. B. [Ir fan 
Bel lur].
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. nov. 1980), 
Çocuk Bahçesi, god. 6, br. 181, str. 2.

522.   Soyle, ba na soyle = [Kaži mi, 
kaži] / çev. I. B. [Ir fan Bel lur].
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. no vem bar 
1980), Çocuk Bahçesi, god. 6, br. 
181, str. 2.

523.   Ti to ne den çocullari se ver = 
[Zašto Ti to vo li de cu] / çev. F. Ali.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. nov. 1980), 
Çocuk Bahçesi, god. 6, br. 181, str. 
2.

524.   Vla di mi r’e mek tup = [Pi smo 
Vla di mi ru] / çev. I. B. [Ir fan Bel lur].
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. nov. 1980), 
Çocuk Bahçesi, god. 6, br. 181, str. 
2.

1981

525.   Gde li su?
У: Пла нин че. – Бр. 5 (14. феб. 1981), 
стр. 10.

526.   Де вој чи ца и мо ре.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24387 (27. авг. 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1967, 
стр. [1].

527.   Де вој чи це са ња ју. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24324 (25. јун 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1958, 
стр. 3.

528.   De ca u Ku ći cve ća. 
U: Ko mu nist. – ISSN 03509206. 
– God. 39, br. 1262 (22. maj 1981), 
str. 24.

529.   Ду бро вач ка до пи сни ца.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24408 (17. сеп. 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1970, 
стр. 3

530.   Ја бу ка.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24375 (15. авг. 1981), 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 2, 
бр. 108, стр. 13.

531.   Ка сни снег.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24221 (12. март 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1944, 
стр. 3.

532.   Ko je pe sme ne vo lim. 
У: Пла нин че. – Бр. 5 (14. феб. 1981), 
стр. 10.

533.   Мо ре је ушло у со бу.
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
40, бр. 153 (6. јун 1981), Дру штво, 
кул ту ра, кри ти ка, стр. 12.

534.   Про ле ће.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24249 (9. апр. 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1948, 
стр. 1.

535.   Про лећ но пи смо.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24282 (14. мај. 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 1952, 
стр. 1.



123

536.   Сло бо да са људ ским ли цем.
У: Бра ни че во. – ISSN 00069140. 
– Год. 27, бр. 3 (мајјун 1981), стр. 
154.

537.   Ше сте ла сте. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 78, бр. 24303 (4. јун 1981), 
По ли ти ка за де цу, год. 52, бр. 
1955, стр. 3.

538.   Ако вој на та бе ше нео дам на 
= [Да је рат био недавно] / прев. 
Гли гор По пов ски.
У: Раз ви гор. – ISSN 03504530. – 
Год. 20, бр. 17 (1981), стр. 23.

539.   Бла го дар ни ца = [Захвалница] 
/ прев. Гли гор По пов ски.
У: Раз ви гор. – ISSN 03504530. – 
Год. 20, бр. 17 (1981), стр. 23.

540.   Dert = [Tu ga]. 
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
37, br. 2500 (7. maj 1981), Çocuk 
Bahçesi, god. 7, br. 203, str. 2.

541.   Dert = [Tu ga] / türkçesi I. [Ir
fan] Bel lur.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (maj 1981), str. 19.

542.   Mek tup = [Pi smo] / türkçesi 
I. [Ir fan] Bel lur.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
37, br. 2500 (7. maj 1981), Çocuk 
Bahçesi, god. 7, br. 203, str. 2.

543.   Mek tup = [Pi smo] / türkçesi 
I. [Ir fan] Bel lur.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (maj 1981), str. 19.

544.   Re si min gu cu = [Nje gov te žak 
te ret] / türkçesi Fer da ne E. Al ta nay

U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
37, br. 2491 (16. apr. 1981), Çocuk 
Bahçesi, god. 7, br. 200, str. 1.

545.   Soyle, ba na soyle = [Kaži mi, 
kaži] / türkçesi I. [Ir fan] Bel lur.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
37, br. 2500 (7. maj 1981), Çocuk 
Bahçesi, god. 7, br. 203, str. 2.

546.   Ti to аrkadaşimi zdir = [Ti to je 
naš drug] / türkçesi I. [Ir fan] Bel lur.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
37, br. 2500 (7. maj 1981), Çocuk 
Bahçesi, god. 7, br. 203, str. 2.

547.   Ti to ar ka daşimi zdir = [Ti to je 
naš drug] / türkçesi I. [Ir fan] Bel lur.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (maj 1981), str. 19. 

548.   Ti to bi zim yol daşimi zdir = 
[Ti to je naš drug] / çev. Nu sret Dişo.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 3 (1980), str. 4.

549.   Тре ба да се па ме ти = [Треба 
да се памти] / прев. Гли гор По
пов ски.
У: Раз ви гор. – ISSN 03504530. – 
Год. 20, бр. 17 (1981), стр. 22.

1982

550.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 79, бр. 24558 (18. феб. 1982), 
По ли ти ка за де цу, год. 53, бр. 
1991, стр. 3.

551.   Ди са ти се ћа ње. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 31.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње. 
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552.   Dje voj či ce se ra no za lju blju ju.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 8, br. 4 (19821983), str. 41.

553.   Du bro vač ka do pi sni ca.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 8, br. 5 (1982/1983), str. 45.

554.   Ze le ni kur jak.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
28, br. 277 (mart 1982), str. [107].

555.   Ме не ли у игру за зи ва. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
60, бр. 111 (30. апр., 1. и 2. мај 
1982), стр. 14.

556.   Нар из По чи те ља. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 32.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

557.   Не ка град гра ди све тло.
U: Bra zde. – ISSN 03508862. – 
God. 22, br. 3031 (25. nov. 1982), 
str. 6.

558.   Po mir ljiv ka.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 8, br. 3 (19821983), str. 38.

559.   Пр ви раз ред.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 79, бр. 24516 (7. јан. 1982), 
По ли ти ка за де цу, год. 53, бр. 
1985, стр. 4. 

560.   Пре сек сна I. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 32.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

561.   Пре сек сна II. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 32.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

562.   Пре сек сна III. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

563.   Пре сек сна IV. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

564.   Пре сек сна V. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

565.   Пре сек сна VI. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

566.   Пре сек сна VII. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

567.   Пре сек сна VI II.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

568.   Пре сек сна IX. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 33.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

569.   Пре сек сна X. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 34.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

570.   Пре сек сна XI. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 34.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.
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571.   Pti ce u gru di ma.
U: Ma sla čak. – God. ISSN 0350
8145. – God. 8, br. 4 (1982/1983), 
str. 40.

572.   Са дру ге стра не ху ма. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 32.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

573.   Сан. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 32.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

574.   Се стре за хва та ју во ду.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
9, br. 4041 (apr. 1982), str. 31.
За јед. ств. насл.: Ди са ти се ћа ње.

575.   Tvoj lik na ru bu pre de la. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
28, br. 277 (mart 1982), str. 107.

576.   Uspa van ka za D.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 8, br. 1 (1982/1983), str. 50.

577.   Dert = [Tu ga] / çev. I. [Ir fan] 
Bellür.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (1982), str. 13.

578.   Du het mbaj tur mend mirë = 
[Tre ba da se pam ti] / përk. Ŕ. [Ra
ma dan] Zej ne li.
U: Gëzimi. – ISSN 04318226. – Br. 
16 (1982), str. 9.

579.   Kur qe Ti to i vogël = [Kad je 
Ti to bio ma li] / përk. Ŕ. [Ra ma dan] 
Zej ne li.
U: Gëzimi. – ISSN 04318226. – Br. 
16 (1982), str. 9.

580.   Mek tup = [Pi smo] / çev. I. [Ir
fan] Bellür.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (1982), str. 13.

581.   Ti to ar ka daşimi zdir = [Ti to je 
naš drug] / çev. I. [Ir fan] Bellür.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (1982), str. 13.

582.   Ti to është sho ku yne = [Ti to 
je naš drug] / përk. Ŕ. [Ra ma dan] 
Zej ne li. 
U: Gëzimi. – ISSN 04318226. – Br. 
16 (1982), str. 9.

1983

583.   Be le ko šu lje. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 
1983), str. 561.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

584.   Blag da je čas. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 142.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

585.   Bu di lo. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

586.   Vi dim te ko som.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 
1983), str. 558.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

587.   Ga si se ži žak. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 135.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.
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588.   Dar ji, ume sto če stit ke za No vu, 
1984. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 3 (1983/1984), str. 25.

589.   Dok sam te imao.
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 138.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

590.   Dr vo ko je ko ra ča. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 559.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

591.   Dr vo ko je te vo li. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 557558.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

592.   Za ra na sam kre nuo.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

593.   Ze le na tač ka. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 137.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

594.   Ze le na u ze le nom. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 141.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

595.   Zi dao bih dom. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 136.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

596.   Ista ru ka. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 
1983), str. 558559.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

597.   [Још ће нас и ве дри је...] . 
У: Ма ли не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 4 (мај 1983), стр. 7.

598.   Ju tro kao ja bu ka. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

599.   Ju tro će. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 139.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

600.   Kad Dar ja spa va.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 9.

601.   Кад је Ти то био ма ли. 
У: Ма ли не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 4 (мај 1983), стр. 5.

602.   Ка ко Дар ја спа ва.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 80, бр. 25123 (15. сеп. 1983), 
По ли ти ка за де цу, год. 54, бр. 
2072, стр. 3.

603.   Ka ko Ni ves gle da deč jim okom.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 11.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

604.   Ка ко се ле ти са ња. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 80, бр. 25095 (18. авг. 1983), 
По ли ти ка за де цу, год. 54, бр. 2068, 
стр. 1.

605.   Ka ko se le ti sa nja.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 7.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

606.   Ка ко смо ра сли.
У: Ма ли не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 4 (мај 1983), стр. 6.
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607.   Kao zr na sve tlo sti. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

608.   Kao le ko vi ta vo da. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 140.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

609.   Kao nek tar ki še. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 139.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

610.   Ku ća ko ja se ru ši. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

611.   Ле по пи са ње.
У: Ма ли не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 4 (мај 1983), стр. 4.

612.   Ле то у све сци. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 80, бр. 25088 (11. авг. 1983), 
По ли ти ка за де цу, год. 54, бр. 
2067, стр. 1.

613.   Le to u sve sci. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 6.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

614.   Me se če vo ru blje. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – 
God. 22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 
1983), str. 562.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

615.   Mi ris bej tu ra na. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

616.   Na ze le nom bri du. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

617.   Ne gde u šu ma ma.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

618.   Ne de lja. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 557.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

619.   Ne po sla no pi smo. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 8.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

620.   Obra tan red stva ri.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

621.   Otac do la zi bro dom.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 561.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

622.   Pam ti pti cu. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 10.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

623.   Pi smo M.
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 5.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

624.   Po ga še na su sve tla. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 562.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.
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625.   Pred ki šu. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 559.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

626.   Pro let nje pi smo. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 140.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

627.   Raz mi čem oči ma go ru.
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 558.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

628.   Ra šelj ki na ru ka.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

629.   San je tvoj dom. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 559560.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

630.   Sem pri vik nu tih ču la.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

631.   Sli ka da le kog bra ta. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
29, br. 296 (okt. 1983), str. 416.
Za jed. stv. nasl.: Na ze le nom bri du.

632.   Stal no le to. 
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 26, br. 6 (1983), str. 141.
Za jed. stv. nasl.: Dok sam te imao.

633.   Ти ха пе сма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 80, бр. 25165 (27. окт. 1983), 
По ли ти ка за де цу, год. 54, бр. 
2078, стр. 3.

634.   Ti ha pje sma. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (1983/1984), str. 4.
Gost ured nik Pe ro Zu bac.

635.   Trav ka u ko joj spa vaš. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 558.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

636.   Ula ziš u pe smu kao u vrt. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 561562.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

637.   Uo bru čen istim pej za žom. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
22, knj. 46, br. 1012 (zi ma 1983), 
str. 560.
Za jed. stv. nasl.: San je tvoj dom.

638.   Че стит ка. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 80, бр. 25227 (29. дец. 1983), 
По ли ти ка за де цу, год. 54, бр. 
2087, стр. 1.

639.   Akşam türküsü = [Veče mi 
do đe u pluća] / seçki ve türkçesi 
Ne ca ti Ze ke riya.
U: Çevren. – ISSN 03506126. – 
God. 10, br. 37 (mart 1983), str. 105.

640.   Dert = [Tu ga] / cev. Ibra him 
Bayram.
U: To mur cuk. – ISSN 03515257. 
– Br. 910 (1983), str. 6.
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641.   Hála = [Za hval ni ca] / ford. 
István Brasnyó.
U: Jó pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 37, br. 32 (1983), str. 12.

642.   Liridashëse = [Slo bo dar ka] / 
përk. Meh me da li Hox ha.
U: Gëzimi. – ISSN 04318226. – Br. 
9 (1983), str. 1.

643.   Mo starské deště : (po e ma) = 
[Mo star ske kiše] / přeložila Dra ga 
Zlatníková.
U: Tvor ba. – ISSN 01395513. – Br. 
4 (26. jan. 1983), str. IX.

644.   Szabadságdal = [Slo bo dar ka] 
/ ford. István Brasnyó.
U: Jó pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 37, br. 37 (1983), str. 12.

645.   Ti to yol daşimi zdir = [Ti to je 
naš drug] / çev. Nu sret Dişo.
U: Sevinç. – ISSN 03514935. – 
God. 33, br. 5 (1983), str. 9.

646.   Tudják, kik vagyunk = [Da 
zna mo ko smo] / ford. István Bra
snyó.
U: Jó pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 37, br. 16 (1983), str. 12.

647.   Zëmer fëmije = [Sr ce de ti nje]. 
U: Fa to si. – ISSN 03503798. – God. 
28, br. 8 (1983), str. 6.

1984

648.   Blag da je čas. 
U: Una. – ISSN 03524698. – God. 
1, br. 5 (16. apr. 1984), str. 10.

649.   Bu di pri ja telj ve tru. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 9293 (jun 1984), str. 
109110.

650.   De voj či ce se ra no za lju blju ju. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 9293 (jun 1984), str. 109.

651.   За ју тра по ђем пре ко бре га. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 81, бр. 25590 (31. дец. 1984, 
1. и 2. јан. 1985, стр. 13.

652.   [Kad šta fe tom du gu je mo...]. 
U: Slo bo da. – ISSN 03504654. – 
God. 40, br. 14 (24. mart 1984), str. 1.

653.   Kao sa že ta sve tlost.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 94 (okt. 1984), str. 32.

654.   Li ce. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 94 (okt. 1984), str. 31.

655.   Mut ni rok.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 94 (okt. 1984), str. 31.

656.   [Не тре ба рат да нам се де си...]. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
62, бр. 147148 (2627. мај 1984), 
стр. 8.
Од ло мак из пе сме „Дру гар ска”.

657.   [Нек’ ро ди те ље на ше не 
вре ђа...]. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
62, бр. 147148 (2627. мај 1984), 
стр. 1.
Сти хо ви у тек сту „Пра ма ле тје што 
сте ми зе ле не”. 

658.   [Нек’ ро ди те ље на ше не 
вре ђа...]. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 43, бр. 13495 (26. мај 1984), 
стр. 4.
Сти хо ви у тек сту „Не ће мо по су ста
ти на Ти то вом пу ту”.
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659.   [Nek’ ro di te lje na še ne vre đa...]. 
U: Mla dost. – God. 65, br. 1378/79 
(25. maj 1984), str. 1.

660.   Но во сад ске : (успа ван ка за 
но во сад ске пар ти за не).
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 43, бр. 13645 (23. окт. 1984), 
стр. 13.
Од ло мак из по е ме пре ми јер но из
ве де не на отварaњу Спо менгро бља 
бо ра ца НОР.

661.   О де тињ ству.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год 81, бр. 25323 (5. апр. 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2101, стр. 3.

662.   O ma slač ku. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 15 (јун 1984), стр. 10.

663.   О пи сми ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год 81, бр. 25476 (6. сеп. 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2123, стр. 1.

664.   О по ве ре њу.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год 81, бр. 25344 (26. апр. 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2104, стр. 3.

665.   О ро ди те љи ма.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год 81, бр. 25385 (7. јун 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2110, стр. 3.

666.   О са мо ћи. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 81, бр. 25532 (1. нов. 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2131, стр. 1.

667.   O sa mo ći. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 9293 (jun 1984), str. 110.

668.   О сре ћи. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 81, бр. 25565 (6. дец. 1984), По
ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 2135, 
стр. 1.

669.   О стра ху. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 81, бр. 25441 (2. авг. 1984), По
ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 2118, 
стр. 3.

670.   Pti ce u gru di ma. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 9293 (jun 1984), str. 109. 

671.   Сан је твој дом. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 43, бр. 13654 (1. нов. 1984). 
Кул ту ра, на у ка, умет ност, бр. 255, 
стр. II.
Из књи ге „Ми рис беј ту ра на”, 1984.

672.   Traj no le to.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 94 (okt. 1984), str. 31.

673.   U Kranj če vi će voj.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 94 (okt. 1984), str. 31.

674.   Че стит ка.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 81, бр. 25586 (27. дец. 1984), 
По ли ти ка за де цу, год. 55, бр. 
2138, стр. 1.

675.   [Чудесна је деч ја ма шта...]. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 43, бр. 13495 (26. мај 1984), 
стр. 5.
Од ло мак из пе сме „Де ца мо гу не мо
гу ће”.
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676.   Bo cet pen tru A. B. = [Tužbalica 
za A. B.] / in româneşte de Pe tru 
Cîrdu. 
U: Am fi te a tru. – God. 18, br. 6 (jun 
1984), str. 12.

677.   Co pii în cer = [De ca u ne bu] / 
in româneşte de Pe tru Cîrdu. 
U: Am fi te a tru. – God. 18, br. 6 (jun 
1984), str. 12.

678.   Ha a háború nemrég lett volna 
= [Da je rat bio nedavno] / Brasnyó 
István fordítása.
U: Jó Pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 38, br. 33 (1984), str. 18

679.   Mondd meg ne kem = Re ci mi 
/ ford. István Brasnyó.
U: Jó Pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 38, br. 18 (1984), str. 13.

1985

680.   Na ta ša na pu tu. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 19, br. 100 (dec. 1985), str. 43. 

681.   О књи га ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 82, бр. 25930 (12. дец. 1985), 
По ли ти ка за де цу, год. 56, бр. 
2185, стр. 1.

682.   О љу ба ви. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 82, бр. 25661 (14. март 1985), 
По ли ти ка за де цу, год. 56, бр. 
2149, стр. 1.

683.   Пи смо за хвал ни ца. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 23 (апр. 1985), стр. 35.

684.   Pi ta li ca za D.
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 7. 

685.   Pr vi raz red. 
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 6. 

686.   Pro le će. 
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 7. 

687.   Pro leć no pi smo. 
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 6. 

688.   Ro đen dan ska. 
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 6. 

689.   Sta ne sku u Ru mun skom do mu. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 19, br. 100 (dec. 1985), str. 43.

690.   Šta go vo re tvo je lut ke. 
U: La sta vi ca. – Br. 4 (maj 1985), 
str. 7. 

691.   Asker = [Voj nik] / cev. Nu sret 
Di so.
U: Kuş. – ISSN 03515249. – God. 6, 
br. 10 (1985), str. 2.

692.   Darya ya ba rişma k için = [Darji, 
za po mi re nje] / çev Ne ca ti Ze ke ryia .
U: Kuş. – ISSN 03515249. – God. 
7, br. 56 (1985), str. 16.

693.   En ses siz çocuklar içindir = 
[O naj ti šim dečacima] / pre veo N. Z. 
[Ne ca ti Ze keryia ].
U: Tan. – ISSN 03513815. – God. 
17, br. 835 (28. sep. 1985), Bon cuk, 
çocuk eki, god. 10, br. 527, str. 3.

694.   Gyermekszív = [Dečje sr ce] / 
ford. István Brasnyó.
U: Jó Pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 39, br. 15 (1985), str. 14.
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1986

695.   Lju di ula ze u dan: za jed nu sli
ku Zdrav ka Man di ća. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 19, br. 104105 (dec. 1986), str. 
118119.
Pe sma i kra ći esej o sli kar stvu Z. Man
di ća.

696.   Ma ska.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
32, br. 330331 (avg.sep. 1986), str. 
384.

697.   О сну. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 83, бр. 26115 (19. јун 1986), По
ли ти ка за де цу, год. 57, бр. 2209, 
стр. 3.

698.   Dohovorení s le tom = [U do go
vo ru s le tom] / vybral a zo srbo chor
vátčiny pre lo žil Fran ti šek Lip ka.
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
353.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

699.   Er olun ca = [A ko bu de] / pre
veo H. [Hüsa me tin] Var dar.
U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
43, br. 3376 (18. dec. 1986), Çocuk 
Bahçesi, god. 13, br. 404, str. 7.

700.   Hri stus sa hrá s mojím synom 
= [Hrist se igra sa mo jim si nom] / 
vybral a zo srbochorvátčiny pre lo
žil Fran ti šek Lip ka.
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
349.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

701.   Kri stus pi je víno = [Hrist pi je 
vi no] / vybral a zo srbochorvátčiny 
pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
353.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

702.   Mesačná bielizeň = [Mesečevo 
ru blje] / vybral a zo srbochorvátčiny 
pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. – 
God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 350.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

703.   Navrát na Ka la mo tu = [Po vra
tak na Ka la mo tu] / vybral a zo srbo
chor vátčiny pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. – 
God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 351.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

704.   Obrátený po ri a dok vecí = 
[O bra tan red stva ri] / vybral a zo 
srbochorvátčiny pre lo žil Fran ti šek 
Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
350.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

705.   Oča mi otváram ho ru = [Ra
zmi čem oči ma go ru] / vybral a zo 
srbochorvátčiny pre lo žil Fran ti šek 
Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
349.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].
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706.   Okrem navyknutých zmyslov 
= [Sem pri vik nu tih čula] / vybral a 
zo srbochorvátčiny pre lo žil Fran ti
šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
349350.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

707.   Ot co va námornícka či ap ka = 
[Očeva mor nar ska ka pa] / vybral a 
zo srbochorvátčiny pre lo žil Fran ti
šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
351352.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

708.   Otec prichádza loďou = [O tac 
do la zi bro dom] / vybral a zo srbo
chor vátčiny pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
351.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

709.   Pre me nený na sve tlo = [Pre
tvo ren u sve tlost] / vybral a zo srbo
chorvátčiny pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. – 
God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 349.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

710.   Rodinná ve če ra = [Porodična 
večera] / vybral a zo srbochorvátčiny 
pre lo žil Fran ti šek Lip ka. 
U: Nový ži vot. – ISSN 03513610. 
– God. 38, br. 5 (majjun 1986), str. 
352353.
Za jed. stv. nasl.: Obrátený po ri a dok 
vecí = [O bra tan red stva ri].

1987

711.   Од бра на смр ти. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 163, књ. 439, св. 
34 (мартапр. 1987), стр. 404405.

712.   При ча о пи о ни ри ма. 
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550. 
– Год. 31, бр. 1487 (28. дец. 1987), 
стр. 1.

713.   Ca sa năruită = [Kuća ko ja se 
ruši] / in româneşte de Du mi tru M. 
Ion. 
U: Luceafărul. – ISSN 0458435X. 
– God. 30, br. 14 (4. apr. 1987), str. 8.

714.   Fra te le meu se iveşte = [Brat 
mi se ja vlja] / in româneşte de Du
mi tru M. Ion.
U: Luceafărul. – ISSN 0458435X. 
– God. 30, br. 14 (4. apr. 1987), str. 8.

715.   Pînă cînd să aştept = [Do kle li 
mi je čekati] / in româneşte de Du
mi tru M. Ion.
U: Luceafărul. – ISSN 0458435X. 
– God. 30, br. 14 (4. apr. 1987), str. 8.

716.   Сейчас бы рус скую зи му = 
Са да би ру ску зи му / пе ре ве ла с 
серб ско хор ват ско го Ири на Чи
ви ли хи на. 
У: Сме на. – ISSN 01316656. – Бр. 
13 (јул 1987), стр. 2.

717.   Твой да ле кий го лос = Твој 
да ле ки глас / пе ре ве ла с серб ско
хор ват ско го Ири на Чи ви ли хи на.
У: Сме на. – ISSN 01316656. – Бр. 
13 (јул 1987), стр. 2.

718.   Ты бе жишь за мной или это 
по ет тра ва = Ти тр чиш за мном 
или то пе ва тра ва / пе ре ве ла с 
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серб ско хор ват ско го Ири на Чи
ви ли хи на.
У: Сме на. – ISSN 01316656. – Бр. 
13 (јул 1987), стр. 2.

719.   Утро во шло в ком на ту = Ју
тро је ушло у со бу / пе ре ве ла с 
серб ско хор ват ско го Ири на Чи
ви ли хи на. 
У: Сме на. – ISSN 01316656. – Бр. 
13 (јул 1987), стр. 2.

1988

720.   [Вечер отва ра...].
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

721.   Ву ко ва азбу ка. 
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550, 
Zim ski za bav nik, spe ci jal no izd. 
Ma lih no vi na. – Ja nu ar 1988, str. 3.

722.   [Дете у сну...]. 
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

723.   [Жут лист на...]. 
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

724.   [Има у све ту и леп ших кра
је ва...]
У: Тиктак. – ISSN 03515311. – 
Год. 19, бр. 19 (1. јун 1988), стр. 21.

725.   [Јато бре са ка...].
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

726.   [Јато бре са ка]. 
У: Ра ке та. – Год. 17, бр. 184 (15. 
но вем бар 1988), стр. 8.

727.   Kao reč.
U: Ne djelj na Dal ma ci ja. – ISSN 
02516792. – Br. 894 (19. jun 1988), 
str. 1415.

728.   [Кошуља де чи ја...]. 
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

729.   Мит о пти ци II : Ми ро сла ву 
Ан ти ћу у спо мен.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14867 (20. март 1988), 
Кул ту ра, на у ка, умет ност, бр. 426, 
стр. 14.

730.   Пи смо ро ђен дан ско : Ми ро
сла ву Ан ти ћу.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14867 (20. март 1988), 
Кул ту ра, на у ка, умет ност, бр. 426, 
стр. 14.

731.   [Птица у кр лет ци...]. 
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

732.   [Самотника у...]. 
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

733.   Спо ме ни ци.
У: Зе ка. – Бр. 6 (20. но в. 1988), поле
ђи на пла ка та „До мо ви но сре ћан 
ти ро ђен дан”.
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734.   Su tje ska : po e ma za voj nič ku 
po zor ni cu. 
U: Voj nopo li tič ki in for ma tor. – 
ISSN 03500624. – God. 24, br. 6 
(285) (jun 1988), Pri log In for ma to
ra, str. 175183. 

735.   [Тих у сред зре лог...].
У: Па ун. – ISSN 03533239. – Год. 
2, бр. 34 (је сензи ма 19881989), 
стр. 12.
За јед. ств. насл. : Лист на стол ња ку.

736.   Gyermekszív = [Dečje sr ce] / 
ford. István Brasnyó.
U: Jó Pajtás. – ISSN 03509141. – 
God. 42, br. 17 (1988), str. 3.

737.   Мо стар ские до жди = [Мо
старске кише] / пе ре вод с серб
ско хор ват ско го Ирины Чи ви ли
хи ной. 
У: Ра бот ни ца. – ISSN 01318047. 
– Бр. 3 (март 1988), стр. 1617.

1989

738.   Mo star ske ki še.
U: Po let. – ISSN 03516156. – Br. 
409 (19. maj 1989), str. 1617.

739.   Mo star ske ki še : (ulo mak).
U: Vje snik. – ISSN 03503305. – 
God. 49, br. 14929 (10. apr. 1989), 
str. 8. 

740.   Не во лим пе сме не чи је. 
У: Деч је но ви не. – ISSN 0350
8889. – Год. 33, бр. 1083 (7. феб. 
1989), стр. 8.

741.   Mo star ska de že vja = [Mo star
ske kiše] / prev. Ge ral di ne Hre lja.
U: Di a lo gi. – ISSN 00122068. – 
God. 25, br. 1011 (1989), str. 3133.

1990

742.   Бе ле ко шу ље. 
У: Ве сти. – ISSN 03505014. – Год. 
48, бр. 2242 (29. јун 1990), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пи сан ка / при пре
ма Нов ка Илић.

743.   Pro leć no pi smo. 
U: Pla nin če. – God. 12, br. 30 (mart 
1990), str. 1.

744.   Slo bo dar ska. 
U: Pla nin če. – God. 12, br. 29 (feb. 
1990), str. 1.

1991

745.   Bio sam ze len znak. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 431.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

746.   Var var ska pre va ra.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 422.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

747.   Vrč mle ka de tinj stva. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 417.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

748.   Go di ne šut nje. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 418419.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

749.   Da lji na ko je ne ma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 425.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

750.   De blo smi sla. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 429.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.



136

751.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
456 (7. јун 1991), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Све љу ба ви.

752.   Де тињ ство ти се вра ћа у сну. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 88, бр. 28043 (31. окт. 1991), 
По ли ти ка за де цу, год. 62, бр. 
2482, стр. 1.

753.   Dok ja sve ve ro vah.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 426427.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

754.   Ze len san. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 424425.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

755.   Ko pam ma li grob. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 420.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

756.   Mo li tva za usnu lu bra ću.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 425426.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

757.   Na cr noj sen ci pu tu jem. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 427.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

758.   Ne u ki zlu. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 417418.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

759.   Ni ko ni je ta ko pa tio. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 430.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

760.   О нај ти шим де ча ци ма. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
456 (7. јун 1991), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Све љу ба ви.

761.   Opšta su za. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 418.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

762.   Očaj na pe sma.
U: Do gla sni ce. – Br. 10 (1991), str. 
17.

763.   Пи смо Вла ди ми ру. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
456 (7. јун 1991), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Све љу ба ви.

764.   Пи смо Мо ни ки. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 88, бр. 28001 (19. сеп. 1991), По
ли ти ка за де цу, год. 62, бр. 2476, 
стр. 2.

765.   Pla va go spa. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 419420.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

766.   Po sled nja ve če ra. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 416417.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

767.   Ра до сни ца. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 88, бр. 28015 (3. окт. 1991), По
ли ти ка за де цу, год. 62, бр. 2478, 
стр. 1.

768.   Sa be za zle na kra jo li ka. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 430431.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.
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769.   Sen ka kroš nje.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 421.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

770.   Sli ka – san. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 428429.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

771.   Sneg u We ste ro su.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 420421.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

772.   So na ti na. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 427428.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

773.   Strah sa je zi ka. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 429.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

774.   U mr tvih pe sni ka druš tvu. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 422.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

775.   U sve opštoj tmu ši.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 423424.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

776.   Crn trag u sne gu. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 37, br. 67 (1991), str. 423.
Za jed. stv. nasl.: Pu sto polj.

1992

777.   Mi šu i Me hu. 
U: Ju go sla vi ja. – ISSN 03541673. – 
Br. 14 (12. jun 1992), zad nji kor. list.

778.   Po zdrav „Ču per ku”. 
У: Чу пе рак. – Год. 2, бр. 34 (апр.
јун 1992), стр. 1.

1993

779.   Ан ђел ко Ер де ља нин. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 14.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

780.   Бран ко Жив ко вић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 11.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

781.   Де сан ка оде. 
У: До гла сни це. – Бр. 2 (1993), 
стр. 5.

782.   Дра го мир Ђор ђе вић.
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

783.   Дра го мир Брај ко вић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 12.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

784.   Ђо ко Сто ји чић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 12.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

785.   Ла сло Бла шко вић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).
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786.   Ли па. 
У: До гла сни це. – Бр. 8 (1993), 
стр. 8.

787.   Ли пов лад.
У: До гла сни це. – Бр. 6 (1993), 
стр. 12.

788.   Љу би во је Ршу мо вић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 11.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

789.   Ма ска. 
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 27, бр. 1390 (14. окт. 
1993), стр. 42.

790.   Ми ра Алеч ко вић.
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 10.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

791.   Мо мир Ла зић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

792.   Не дељ ко По па дић.
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 12.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

793.   Не ма тог мо ра. 
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 27, бр. 1390 (14. окт. 
1993), стр. 42.

794.   Поп Ду шан Ђур ђев.
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

795.   Ра до мир Ми ћу но вић.
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 12.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

796.   Сло бо дан Па ви ће вић. 
У: До гла сни це. – Бр. 10 (1993), 
стр. 11.
За јед. ств. насл.: Ту се ле и ве жне пе
сме (13 му ске та ра).

797.   Цр ни со не ти. 
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 27, бр. 1390 (14. окт. 
1993), стр. 42.

1996

798.   Bog vi di. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 67.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

799.   Go di ne iz gnan stva. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 78.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

800.   Go spa od sne ga.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

801.   Gu sti san.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 3.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

802.   Де вој чи це са ња ју. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
563 (24. окт. 1996), стр. 5.
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803.   De ca go spod nja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 4.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

804.   De ča kov plač.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

805.   Dok pre bi ram po se ća nju.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 2.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

806.   En gle ska ki ša. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

807.   Ivan Ka ra ma zov u Zre nja ni nu.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

808.   Iz sno va de ti njih.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

809.   Jor go va ni u vr tu.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

810.   Kad se sve sa be re.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 6.

Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

811.   Knez Miš kin u Ne ve si nju.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

812.   Le den dlan.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 2.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

813.   Lon či ći re či.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 3.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994. : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

814.   Ма ли на. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29657 (16. мај 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2686, стр. 1.

815.   Mi lje vač ka sve tla.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

816.   Mo ja od lu ta la bra ća. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 6.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

817.   Na do mak oči ju.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 4.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994. : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.
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818.   Ne be ski ja ha či.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 34.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

819.   Noć ni haj ka či.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

820.   О ве дри ни.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29878 (26. дец. 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2718, стр. 1.

821.   О го ди шњим до би ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

822.   О зи ми. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29864 (12. дец. 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2716, стр. 3.

823.   О зо ри. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

824.   О је се ни.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29783 (19. сеп. 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2704, стр. 3.

825.   О ле ту. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29713 (11. јул 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2694, стр. 3.

826.   О ми ри су. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

827.   О мра ку. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

828.   О од ра ста њу. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

829.   О про ле ћу. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

830.   О сме ху.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29596 (14. март 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2678, стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пој мов ник.

831.   Oko ne be sko.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
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Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

832.   Okus kriv nje. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 6.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

833.   Olov ni voj ni ci.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

834.   Opšta su za.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

835.   Орах. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29832 (7. нов. 1996), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2711, стр. 3.

836.   Or kan ski vi so vi.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

837.   Pa sto ra la.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

838.   Pi smo o Tra klu.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 456 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

839.   Pod sta kle nim zvo nom.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

840.   Po sle to li ko go di na.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 8.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

841.   Ra su to ve dri lo.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 3.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

842.   Sa mo se ća nje.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 2.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

843.   Sa mo tač ke cr ne.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 6.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

844.   Sve bi. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 56. 
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

845.   Sve je bli ži čas.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

846.   Sve ta ru ka.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 3.



Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

847.   Sep tem bar.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 4.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

848.   Spo koj bi.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

849.   Te ma : Sa ra je vo.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 3.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

850.   Tri ro di na gne zda.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

851.   U gluv čas. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 1.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

852.   U su mrak plav i gust.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

853.   Uda ra ti ši na.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.

Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

854.   HŠK Kod ka me nog la va.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 4.
Za jed. stv. nasl.: Gro za : pe sme 1994 : 
neo bja vlje ni sti ho vi iz dve no ve knji ge 
pe sa ma.

855.   Cr kva ko je ne ma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 7.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

856.   Cr na tra va.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 6.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

857.   Cr ni krst.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

858.   Šut nja go le ma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 42, br. 46 (jun 1996), str. 5.
Za jed. stv. nasl.: Opšta su za : pe sme iz 
1994.

1997

859.   Ар ти чо ка. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

860.   Бе ли лук. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
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По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

861.   Гра шак. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

862.   Де ца тра же да их во лиш. 
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

863.   Де ца ће по бе ди ти.
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

864.   Ка сни снег. 
У: Ко ло. – ISSN 03544184. – Год. 
4, бр. 27 (феб.1997), стр. 7.

865.   Ку ку руз. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

866.   Ку пус. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

867.   Ма чор.
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

868.   О бо ле сти. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 29931 (20. феб. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 68, бр. 
2726, стр. 3.

869.   О мом та ти. 
У: Ко ло. – ISSN 03544184. – Год. 
4, бр. 27 (феб. 1997), стр. 7.

870.   О од ра ста њу. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

871.   О пи сми ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 29973 (3. апр. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 68, бр. 
2732, стр. 3.

872.   Па при ка. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

873.   Па суљ. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

874.   Пер шун. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

875.   Пе чур ка. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30145 (25. сеп. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 68, бр. 
2757, стр. 1.

876.   Пра зи лук. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
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По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

877.   Пр ви раз ред. 
У: Ко ло. – Год. 4, бр. 27 (феб. 1997), 
стр. 7.

878.   Пр ви раз ред. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

879.   Pro le će. 
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 12.

880.   Рен. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

881.   Рот кви це. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

882.   Све што смо са ња ли. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

883.   Спа наћ. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

884.   Сре ћа. 
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 13.

885.   Сун цо крет. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

886.   Та ко ми се по не кад пла че. 
У: Ко ло. – ISSN 03544184. – Год. 
4, бр. 27 (феб. 1997), стр. 7.

887.   У веч ни за ви чај. 
У: По ду нав ска ли ков на ко ло ни ја 
Срем ски Кар лов ци : 19721997 / 
Жар ко Ди мић. – Срем ски Кар
лов ци : Кул тур ни цен тар Кар ло
вач ка умет нич ка ра ди о ни ца, 
1997. – Стр. 37.

888.   [U Mo sta ru sam vo leo ne ku 
Sve tla nu...].
U: Skan di nav ka. – Br. 76 (nov. 1997), 
str. 8.
Od lo mak iz po e me „Mo star ske ki še”.

889.   Цве кла. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

890.   Шпар гла. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30153 (2. окт. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 67, бр. 
2758, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Мо ја ба шта.

1998

891.   A ja te jed na ko vi dim. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.
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892.   Bla gaj ski der vi ši.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

893.   Ble sak u snu.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

894.   Vrač nad na ma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

895.   Ga leb, jed nog le ta.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

896.   Glas u ti ši ni.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

897.   Gle dam iz da le ka.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

898.   Глу ма. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јун/јул 1998), стр. 9.

899.   Де ча ко ва мо ли тва. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јун/јул 1998), стр. 9.

900.   Do di ri va nje ži vo ta.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

901.   Ja go de u za vi ča ju.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

902.   Je sen smi ra ja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

903.   Ka da uda ri ne vre me.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 27.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

904.   Ka zan ska go spa.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31. 
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

905.   Kao glad de ti nja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

906.   Kao krik de te ta.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

907.   Kao cr ve na mr lja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

908.   Кар ло вач ка, сет на. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 12, бр. 4143 (1998), стр. 71.

909.   Ко ста Ку зман.
У: Из ло жба ства ра ла штва Ко сте 
Ку зма на, скулп то ра, сли ка ра, пе
сни ка, му зи ча ра, ком по зи то ра, 
пре во ди о ца... . – [Сента : Град ска 
би бли о те ка, 1998]. – Стр. [2].

910.   La ga no si pi prah.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 2627.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.



911.   Le to iz la zi iz gra da.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

912.   List bre ze.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

913.   Mo ja maj ka pla če u no ći.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 27.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

914.   Mo nah u por ti.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

915.   Mu zi ka u Pa vlov sku.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

916.   Na sli kaj sli ku.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

917.   Не ко дру го мо ре.
У: По мак. – ISSN 14505207. – Год. 
3, бр. 6 (јан.март 1998), стр. 13.
За јед. ств. насл.: Пе сни ци из Вој во
ди не.

918.   Ne traj ne re či.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

919.   О ле ту.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јунјул 1998), стр. 9.

920.   Onaj pas lu ta ju ći.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

921.   Očaj ni ci ma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

922.   Oči se sta ra. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 27.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

923.   Pe sni ko va bur mu ti ca.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

924.   Пи та ли ца за Д. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јунјул 1998), стр. 7.

925.   Po žu tom plat nu po dne va.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

926.   Po sle ve li ke ki še.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 27.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

927.   Po sle su u rat otiš li.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 2728.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

928.   Пра зне стра ни це спо ме на ра.
У: XXIX [двадесет де ве ти ] ме ђу
на род ни фе сти вал по е зи је Сме
де рев ска пе снич ка је сен, Дом 
кул ту ре Сме де ре во, 12, 13. и 14. 
ок то бра 1998. го ди не [програм]. 
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– [Смедерево : Ме ђу на род ни фе
сти вал по е зи је Сме де рев ска пе
снич ка је сен, 1998]. – Унут. стр. 
зад њег кор. ли ста.

929.   Pre ta ka nje go di na.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

930.   Put na ko jem sto ji de čak.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

931.   Put u Sa mar kand.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

932.   Re či ko je se su da ra ju.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

933.   Ru ka ko ja sa nja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

934.   Ru ska du ša.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

935.   San na ja vlju je ju tro.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

936.   San ča ro li jom do zi va.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 2930.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

937.   Сви де ми се јед на ма ла. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јунјул 1998), стр. 9.

938.   Sla vu je va pe sma.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

939.   Sli ka u sli ci.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

940.   Sne go vi Ki li man dža ra.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

941.   Te go di ne, dav ne.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 27.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

942.   U zi mu ra stan ka.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

943.   U sen ci mo sta.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

944.   Успа ван ка за Д. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јунјул 1998), стр. 7. 

945.   U tam noj vo di.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.

946.   Usred po lja.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 43, br. 79 (dec. 1998), str. 32.
Za jed. stv. nasl.: Pre pe vi stra ha.
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947.   Шар га ре па. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 95, бр. 30275 (5. феб. 1998), 
По ли ти ка за де цу, год. 69, бр. 
2776, стр. 1.

948.   Лев и чло век = [Лав и човек] 
/ пре шпи ва ла На та лия Канюх. 
У: За град ка. – ISSN 03539938. – 
Год. 51, бр. 1 (сеп. 1998), стр. 9.

949.   To va riš ka = Dru gar ska.
U: Rod na gru da. – ISSN 05572282. 
– God. 45, br. 11 (nov. 1998), str. 31.

950.   Щесце = Сре ћа / пре шпи ва
ла На та лия Канюх.
У: За град ка. – ISSN 03539938. – 
Год. 51, бр. 1 (сеп. 1998), стр. 9. 

1999

951.   Би бли о те ка.
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 148 (јан. 1999), стр. 21. 

952.   Бре за.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

953.   [Гледам их ка ко ужи ва ју у 
сво јим стра шним...]. 7.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5. 
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

954.   Гу сто се ћа ње.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

955.   Дру гар ска.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 3 
(март 1999), стр. 1.

956.   Зма јев ка.
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 153 (нов. 1999), стр. 13. 

957.   [Из дво ри шта у Ми ле ти ће
вој...]. 21.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

958.   Ја си ка у Под мо ско вљу. 
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 6, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 5.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

959.   Кад су де ца нај леп ша. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 148 (јан. 1999), стр. 20. 

960.   [„Ка ко је би ла зе ле на мо ја 
до ли на”...]. 45.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

961.   Кнез Ми шкин у Не ве си њу.
У: Не ве си ње. – Год. 8, ва нр. бр. 
(2930. окт. 1999), стр. 18.

962.   Ма лен бео рам.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

963.   Ма лен бео рам.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 5.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

964.   Ма ту рал на.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 3.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.
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965.   [Моји су при ја те љи оти шли 
на дру гу оба лу...]. 1.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

966.   [На ве сти ма у не де љу 28. мар
та у 14.15, у...]. 8.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

967.   Не бој те се де цо.
У: До гла сни це. – Бр. 5 (јун 1999), 
стр. [12].

968.   [Не знам ко ји је дан...]. 19.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

969.   Ни знао, ни ви део.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 4
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

970.   Ноћ пу ног ме се ца.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

971.   Ноћ пу ног ме се ца.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 6.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

972.   О ве дри ни.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 1999), стр. 19.

973.   О ки ши и обла ку. 
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 2.

974.   О се ти. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 1999), стр. 19.

975.   [Она је про стр ла сво је го ди
не по пар ке ту...].
У: По ли ти ка екс прес. – Год. 36, 
бр. 12739 (11. сеп. 1999), стр. 9.
Од ло мак из по е ме Мо стар ске ки ше.

976.   Пи смо о Тра клу. 
У: Не ве си ње. – Год. 8, ва нр. бр. 
(2930. окт. 1999), стр. 18.

977.   [Поново нас уче да се...]. 18.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

978.   Пра зне стра ни це спо ме на ра. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 150 (март 1999), стр. 23. 

979.   Пре гршт бе смрт но сти.
У: Ра сти мо. – Бр. 1 (сеп. 1999), стр. 
910.

980.   Пти це са Тек се ла.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 3.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

981.   Пут на ко јем сто ји де чак. 
У: Не ве си ње. – Год. 8, ва нр. бр. 
(2930. окт. 1999), стр. 18.

982.   Ре чи до ти чу спо ро.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.
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983.   Ре чи до ти чу спо ро.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 6. 
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

984.   Све што је јед ном све тле ло.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

985.   Све што је је дном све тле ло.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 6.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

986.   Све тла По ро са.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 4.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

987.   Си ноћ, пред не вре ме.
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

988.   Си ноћ, пред не вре ме.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

989.   Sti ho vi na mo ti ve Zdrav ka 
Man di ća. Lju di ula ze u dan. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 33, br. 165167 (okt. 1999), str. 
6768. 

990.   Sti ho vi na mo ti ve Zdrav ka 
Man di ća. 1, [Na si vu pla tu rav ni ce 
le gla je tro ma ve čer...]. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 33, br. 165167 (okt. 1999), 
str. 67. 

991.   Sti ho vi na mo ti ve Zdrav ka 
Man di ća. 2, [Sen ka čam ca na vo di...].
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 33, br. 165167 (okt. 1999), 
str. 67. 

992.   [Страшна шут ња но ћи, по
сле плу то на...]. 43.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

993.   [Толико ле пих ли ца ви дех 
на...].20.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

994.   У ноћ мир ну и све ту. 
У: Гам бит. – Год. 1, бр. 34 (нов.
дец. 1999), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пред не вре ме.

995.   [У со би у ко јој ра дим, на бре
гу, го ди на ма...]. 44.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

996.   У сре ћу пре то чи ту гу. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 1999), стр. 25.

997.   У ухо пре тво рен.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), 
стр. 34.
За јед. ств. насл.: Кроз про зор, сан.

998.   [Ујутро, осмог ма ја до но се 
ми...]. 42.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 6. 
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За јед. ств. насл.: Рат ни за пи си или 
За пи си о не вре ме ну.

999.   Че твр так.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 96, бр. 30673 (18. март 1999), 
По ли ти ка за де цу, год. 70, бр. 
2834, стр. [1].

2000

1000.   Alek sa se vra ća iz ra ja.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, n. s., br. 130 (sep. 2000), str. 37.

1001.   Bla gaj ski der vi ši.
U: Most. – God. 26, br. 130, n. s., br. 
130 (sep. 2000), str. 37.

1002.   [Брзо до ђу, бр зо оду ла сте...]. 
У: Ра сти мо. – Бр. 7 (март 2000), 
стр. 1.

1003.   Де ца ће по бе ди ти. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 157 (март 2000), стр. 3.

1004.   Дру гар ска. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 1 (2000), 
стр. 11.

1005.   Ду ња.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2000), стр. 7.

1006.   За ве шта ње. 
У: Огле да ло. – Год. 1, бр. 2 (авг. 
2000), стр. 3.

1007.   Је се ња пе сма. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 2 (2000), 
стр. 4.

1008.   Kao glad de ti nja.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, n. s., br. 130 (sep. 2000), str. 37.

1009.   Koš će la.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 127 (jun 2000), str. 44.

1010.   Ле то мо сков ско осам де сет и 
пе то : стра ни ца жи во та. 
У: ТВ но во сти. – ISSN 03506517. 
– Год. 37, бр. 1861 (23. авг. 2000), 
стр. 9.

1011.   Ле шник.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2000), стр. 7.

1012.   Mi ris pr vih dre nji na.
U: Bi je la pče la. – ISSN 13315455. 
– Br. 61 (dec. 2000), str. 25.

1013.   О ра до сти.
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 2 (2000), 
стр. 4.

1014.   Or kan ski vi so vi.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, n. s., br. 130 (sep. 2000), str. 37.

1015.   Pro le će.
U: Bi je la pče la. – ISSN 13315455. 
– Br. 61 (dec. 2000), str. 25.

1016.   Пти це у гру ди ма. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 2 (2000), 
стр. 4.

1017.   Put na ko jem sto ji de čak. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 132133 (nov.dec. 2000), str. 
54.

1018.   Reč most.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 131 (okt. 2000), str. 46.

1019.   Сву ноћ је ме сец ви рио. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 2 (2000), 
стр. 4.
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1020.   Та ња. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 3 (2000), 
стр. 12.

1021.   Ша пу ће је сен. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 2 (2000), 
стр. 5.

2001

1022.   Алек сан дар По по вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : o пи
сци ма.

1023.   Ар сен Ди клић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : o пи
сци ма.

1024.   Бу ди при ја тељ ве тру. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 5 (2001), 
стр. 10.

1025.   Вла ди мир Стој шин.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1026.   Го ран Ба бић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1027.   Гро зда на Олу јић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1028.   Де сан ка оде! (Де сан ки ода). 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 18.

1029.   Di sa ti se ća nje. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 138 (maj 2001), str. 44.

1030.   Do kle mi je če ka ti. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 138 (maj 2001), str. 44.

1031.   Дра ган Лу кић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1032.   Дра ган Ра ду ло вић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1033.   Дра го мир Брај ко вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1034.   Дра го мир Ђор ђе вић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1035.   Дра го мир Ћу ла фић Да ле.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1036.   Дру гар ска. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 4 (2001), стр. 7.

1037.   Ду ња. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 4 
(апр. 2001), стр. 19.

1038.   Ду шко Три фу но вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.
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1039.   Ду шко Три фу но вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1040.   Ђор ђе Ра ди шић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(ја ну ар 2001), стр. 19.

1011.   Za doc nje la mo li tva.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 139 (jun 2001), str. 56.

1042.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 7. 

1043.   Змај.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1044.   Kad do đe čas. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 140141 (julavg. 2001), str. 47.

1045.   Кру шка. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 7.

1046.   Le to u pro zo ru ho te la Ru ža. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 143 (okt. 2001), str. 49.

1047.   Љу би во је Ршу мо вић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1048.   Ми ра Алеч ко вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 18.

1049.   Ми ро слав На ста си је вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1050.   Мо стар ске ки ше. 
У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 6 (2001), 
стр. 49.

1051.   Мо шо Ода ло вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1052.   Не ве ро ват на пе сма. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 7.

1053.   Не дељ ко По па дић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1054.   О бри зи. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 3 
(март 2001), стр. 7.

1055.   О лек ти ра ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 98, бр. 31350 (8. феб. 2001), 
По ли ти ка за де цу, год. 72, бр. 
2933, стр. 1.

1056.   О ме лан хо ли ји.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 6.

1057.   О обла ку.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 98, бр. 31499 (12. јул 2001), 
По ли ти ка за де цу, год. 72, бр. 
2955, стр. 3.

1058.   О од ра ста њу.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 98, 31485 (28. јун 2001), По
ли ти ка за де цу, год. 72, бр. 2953 
стр. 3.
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1059.   О по ре клу. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 6.

1060.   О ре ка ма. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 6.

1061.   О ро ди те љи ма. 
У: Ал ма нах  : ка лен дар за 2001 
(Сом бор). – ISSN 14506165. – 
Стр. 246.

1062.   О скром но сти. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 97, бр. 31329 (18. јан. 2001), 
По ли ти ка за де цу, год. 72, бр. 
2930, стр. 1.

1063.   Па вле Јан ко вић Шо ле. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1064.   Пе сма о ср це цве ту. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 165 (јан. 2001), стр. 9. 

1065.   Пи смо Вла ди ми ру.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 98, бр. 31644 (6. дец. 2001), 
По ли ти ка за де цу, год. 72, бр. 
2975, стр. 3.

1066.   Po zdrav Ve lje do bo ša ra ti mu 
Voj vo di naNo vo lin.
U: OK Woš ša. – Br. 14 (feb. 2001), 
str. 29.

1067.   Пр ви раз ред. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 173 (нов. 2001), стр. 3.

1068.   Ра де Обре но вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1069.   Ра ша По пов.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1070.   S čar da ka gle daš.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 144 (nov. 2001), str. 46.

1071.   Сло бо дан Па ви ће вић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 2 
(феб. 2001), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац : О пи
сци ма.

1072.   Сло бо дан Ста ни шић. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 19.

1073.   Сонг за ТВ се ри ју Зма јев ци. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 1 
(јан. 2001), стр. 18.

1074.   Спа со је Ла бу до вић. 
У: Ра сти мо. – Год. 2, бр. 16 (феб. 
2001), стр. 8.

1075.   Ti ha.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
26, br. 138 (maj 2001), str. 44.

1076.   Уме сто че стит ке за ро ђен
дан Са ви Стој ко ву, сли ка ру. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1516, бр. 5053 (20012002), 
стр. 188.

1077.   Успа ван ка за Д. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 7.

1078.   Шљи ва.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 7.
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1079.   Le pi og ge di Mo star = Mo star
ske ki še / tra du zi o ne in ita li a no a 
cu ra di Dra gan Mra o vic. 
U: Pa ro le im ma gi ni : per cor so po
i e ti co dai 14 an ni del Fe sti val Me
di ter ra neo. 1, Na po li, 2001. – Str. 
5357.

2002

1080.   Али, тре ба да знаш. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 3 (2002), стр. 21.

1081.   Би бли о те ка. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 178 (апр. 2002), стр. 1819.

1082.   Ve tar ko nje po ljem no si. 
U: Da ni dru ga či jeg ži vlje nja / Mi šo 
Mu dri nić. – Bač ka To po la : Na rod
na štam pa ri ja, 2002. – Str. 10.

1083.   Gu sto se ća nje. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 157 (dec. 2002), str. 40.

1084.   Де вој чи це на тре шњи.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31818 (6. јун 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3001, стр. 3.

1085.   Де чак и пти це. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31724 (28. феб. 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
2987, стр. 1.

1086.   Ди ја лог : (за Би ља ну Ви ли
мон). 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 17/18, бр. 5456 (20022003), 
стр. 82.

1087.   Do dol ska pe sma o Zob na ti ci. 
U: Da ni dru ga či jeg ži vlje nja / Mi šo 
Mu dri nić. – Bač ka To po la: Na rod
na štam pa ri ja, 2002. – Str. 1012.

1088.   До ла зак је се ни.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31951 (17. окт. 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3020, стр. III.
За јед. ств. насл.: При ро до пис.

1089.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 1 (2002), стр. 5

1090.   Ку ле у пе ску. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31860 (18. јул 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3007, стр. III.

1091.   Mi holj sko le to. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 156 (nov. 2002), str. 34.

1092.   Ми рис де тињ ства.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31951 (17. окт. 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3020, стр. III.
За јед. ств. насл.: При ро до пис.

1093.   Мо стар ске ки ше : [одломак]. 
У: Мо рав ска ли ра. – Год. 1, бр. 1 
(27. јан. 2002), стр. 11.

1094.   Na vest o smr ti Ki ka Sa raj li ća. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 152153 (julavg. 2002), str. 
4344.

1095.   Na pi sa ti pe smu.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 147 (feb. 2002), str. 38.
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1096.   Po vra tak Mo sta ru. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 154 (sep. 2002), str. 40.

1097.   Пр ви раз ред. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 32909 (5. сеп. 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3014, стр. I.

1098.   Pu to va nje u de tinj stvo. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 148 (mart 2002), str. 51.

1099.   Raz go vor sa Si dra nom. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 147 (feb. 2002), str. 38.

1100.   Ru ska pe sma.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 6 (8. feb. 2002), 
str. 13.

1101.   Sa mo ća. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 6 (8. feb. 2002), 
str. 13.

1102.   Strah na sto li ci. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 146 (jan. 2002), str. 36.

1103.   Tra go vi zla tom za su ti. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
27, br. 149 (apr. 2002), str. 56.

1104.   Успа ван ка за Д. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31785 (30. апр. и 1, 2. 
мај 2002), По ли ти ка за де цу, год. 
73, бр. 2996, стр. 3.

1105.   Чо век на пе шач ком пре ла зу. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 17/18, бр. 5456 (20022003), 
стр. 87.

1106.   Ша ре не кро шње.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31951 (17. окт. 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 
3020, стр. III.
За јед. ств. насл.: При ро до пис.

1107.   По не ко гаш тол ку ми се пла
че = Та ко ми се по не кад пла че.
У: Раз ви гор. – ISSN 03504530. – 
Год. 40, бр. 601 (30. јан. 2002), стр. 
16.

1108.   Sta ne sku u Ru mun skom do mu 
= Stănescu Ca sa românească / în 
româneşte de Ioan Ba ba. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 55, br. 13 (2002), str. 11.

2003

1109.   Али, тре ба да знаш.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 15.

1110.   Бе ла ма ра ма.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 179, књ. 
472, св. 6 (дец. 2003), стр. 895.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.

1111.   Бе ла ма ра ма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 11.

1112.   Бе са на. 
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 3, 
бр. 45 (мартапр. 2003), стр. 3435.

1113.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 1415.
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1114.   21, [Vi di, Mi lo še, pra ve la ste...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1115.   Ви ше град ска.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 179, књ. 472, св. 
6 (дец. 2003), стр. 896897.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.

1116.   Глас из но ћи. 
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 3, 
бр. 45 (мартапр. 2003), стр. 36.

1117.   Dva de set de ve ta pe sma, [Se
ku la Mu či ba bić ska če s mo sta...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 14 (16. avg. 
2003), str. 22.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1118.   Dva de set dru ga pe sma, [Gde 
je je sen s plat na Ma ri no va...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1119.   Dva de set osma pe sma, [Te pe
sme, sklad ne, sa vr še ne...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 14 (16. avg. 
2003), str. 22.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1120.   Dva de set pe ta pe sma, [Pe va ju 
Ra sim i Edo...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1121.   Dva de set sed ma pe sma, [Zar 
sve te sli ke...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 14 (16. avg. 
2003), str. 22.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1122.   Dva de set tre ća pe sma, [Pla va 
go spa iz Vi ši ća,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1123.   Dva de set če tvr ta pe sma, [Je su 
li sli ke stvar ne...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1124.   Dva de set še sta pe sma, [Sa Mi
kom na Ron dou,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1125.   Де да Мраз.
У: Ма ли Ви тез. – ISSN 14521296. 
– Год. 1, бр. 5 (2003), стр. 3. 

1126.   De ve ta pe sma, [E vo se, mlad, 
Mo sta ru vra ćam...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 10 (19. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1127.   17, [De jan Ću pi na, „mr tve mi 
maj ke”,...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.
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1128.   De se ta pe sma, [I ona što se ća
nje ni je...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 10 (19. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1129.   Де ча ци у кро шњи ду да.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3057, стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1130.   Деч ји хор пе ва свја ти Бо же. 
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 
3, бр. 45 (мартапр. 2003), стр. 34.

1131.   Дру гар ска. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
670 (окт. 2003), стр. 24. 

1132.   Дру гар ска.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 14.

1133.   13, [Đido, Se jo, Zlat ka, Pa va,...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1134.   2, [E vo me opet, bez „sre br nog 
lu ka”...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 8 (5. jul 
2003), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1135.   1, [E vo se Mo sta ru vra ćam...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 8 (5. jul 
2003), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1136.   4, [E vo se Mo sta ru vra ćam...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 8 (5. jul 
2003), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1137.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Го ро цвет. – ISSN 03523896. – 
Год. 30, бр. 72 (је сен 2003), стр. 22.

1138.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 13.

1139.   Зво но с До бру на.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 179, књ. 472, св. 
6 (дец. 2003), стр. 897.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.

1140.   Зи ма. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32060 (6. феб. 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3036, стр. I.

1141.   16, [I šta je stvar no osta lo od 
sveg,...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1142.   Иза ђи у по ље.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 3057, 
стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1143.   7, [I skr snu pred oči, ne na da
no...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 9 (12. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.
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1144.   Je da na e sta pe sma, [O sve te 
dav ne adre se,...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 11 (26. jul 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1145.   Је зик пти ца.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3057, стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1146.   18, [Je si li ti u no ći pla ka la...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1147.   Još je u oku sneg. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
28, br. 160 (mart 2003), str. 27.

1148.   Кад па да ке сте ње.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр 32280 (18. сеп. 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3068, стр. III.

1149.   Ku ća Emi no vi ća. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1150.   Лет ња.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 2023.

1151.   Лет ња сли ка. 
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 
3, бр. 45 (мартапр. 2003), стр. 36.

1152.   Ле шник.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Год. 50, 
бр. 712 (јулдец. 2003), стр. 15.

1153.   Maj či na be la ma ra ma.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
28, br. 168 (79 n. s.) (nov. 2003), str. 
32.

1154.   Ma la sve ća. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1155.   Mi lje vac. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1156.   Ми ри си.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 3057, 
стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1157.   [Mno gi su se u svet od met nu
li...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 13 (9. avg. 
2003), str. 26.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1158.   Mo star ska sve tlost. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
28, br. 158 (jan. 2003), str. 39.

1159.   Мо стар ске ки ше.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 611.
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1160.   5, [Mu sta fa, Su lej man, Vla do...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 9 (12. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1161.   На ис тој ста зи.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 179, књ. 
472, св. 6 (дец. 2003), стр. 897898.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.

1162.   Na is toj sta zi. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 7 (28. jun 
2003), str. 27.

1163.   На кра ју ле та : [одломак]. 
У: Вој во ди на у сли ци / из бор тек
сто ва Ми лу тин Ж. Па влов. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2003. – Стр. [42].

1164.   На пи ши ма лу пе сму. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 192 (окт. 2003), стр. 13. 

1165.   Na pjev od tu ge tkan. 
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
28, br. 160 (mart 2003), str. 27.

1166.   О на ди.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 16.

1167.   О пе сма ма.
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 29, бр. 12 (про ле ћеле то 
2003), стр. 77.

1168.   О пе сма ма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 17.

1169.   О пи сми ма.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Год. 
50, бр. 16 (јан.јун 2003), стр. 12.

1170.   О ра до сти. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр 2 (2003), стр. 7.

1171.   О ро ди те љи ма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 16.

1172.   О стра ху.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 15.

1173.   Od la zak. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1174.   Osma pe sma, [Ni kad ne sa
znah ka ko se svi ti...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 10 (19. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1175.   Пам ти пти цу.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 17.

1176.   Пе сма мо ли тви на лик.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 179, књ. 
472, св. 6 (дец. 2003), стр. 895.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.

1177.   14, [Plačljiv de čak u san be ži...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.
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1178.   3, [Po ne ka sve tla sli ka...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 8 (5. jul 
2003), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1179.   По след ње пи смо Хри сту.
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 
3, бр. 4/5 (мартапр. 2003), стр. 35.

1180.   Пти ца де тињ ства.
У: Го ро цвет. – ISSN 03523896. – 
Год. 30, бр. 72 (је сен 2003), стр. 21.

1181.   Put na Za lom.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1182.   Пут на ко јем сто ји де чак.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 11.

1183.   Пу то ва ње у де тињ ство.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 3 (2003), стр. 15. 

1184.   Rod na ku ća.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1185.   6, [S iko ne Sve tog Jo va na...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 9 (12. jul 
2003), str. 28.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1186.   Све тиљ ка сви ца.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3057, стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1187.   Све тло тво га ока.
У: Акт. – ISSN 1451544X. – Год. 
3, бр. 4/5 (мартапр. 2003), стр. 
3536.

1188.   Sve tlo tvo ga oka.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
28, n. s., br. 165 (avg. 2003), str. 42.

1189.   [Сви је во ли мо...]. 
У: Бран ка Ве се ли но вић : [на дну 
сме ха ле же сузе] / при ре дио Зо
ран Т. Јо ва но вић. – Бе о град : Са
вез драм ских умет ни ка Ср би је, 
2003. – Стр. 203.
Пе сма у тек сту Ра де Ђу ри чин: Бран
ка Ве се ли но вић.

1190.   20, [Se de i se i re is pod koš će
le...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1191.   Si ro tinj ska.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1192.   19, [Sni mak Vla di mi rov, u ne
ko su to nje,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1193.   Сту ди де ти ње.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 179, књ. 472, св. 6 
(дец. 2003), стр. 896.
За јед. ств. насл.: По зне ри ме.
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1194.   Stu di de ti nje.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 7 (28. jun 
2003), str. 27.

1195.   Та ко се ра ђа љу бав.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 31364 (11. дец. 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3080, стр. III

1196.   Ти ши на.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32203 (3. јул 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 74, бр. 
3057, стр. I.
За јед. ств. насл.: Сли ке ле та.

1197.   Tri de se ta pe sma, [Marićev bor 
pred ku ćom sve nu...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1198.   Tri de set de ve ta pe sma, [Zapla
če de čak u me ni...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1199.   Tri de set dru ga pe sma, [O tac je 
do no sio iz Mo sta ra,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1200.   Tri de se to sma pe sma, [A pod 
gr lom što je teš nje...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1201.   Tri de set pe ta pe sma, [Što je 
mo ja du ša u tam ni joj se ni...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1202.   Tri de set pr va pe sma, [Mo sta
ru, evo se vra ćam...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1203.   Tri de set sed ma pe sma, [Iz tmi
ne ne po jam ne,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1204.   Tri de set tre ća pe sma, [Pu sti 
su zu, ne sti di se,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1205.   Tri de set če tvr ta pe sma, [Željko 
Sa mar džić se di na ste ni,...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 16 (30. avg. 
2003), str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1206.   Tri de set še sta pe sma, [Pe sma 
mo li tvi na lik...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1207.   Tru ma no va ja ja.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.
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1208.   U sve tlu oku pan.
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 15 (23. avg. 
2003), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1209.   Укра си при ро де. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32189 (19. јун 2003), 
По ли ти ка за де цу, год. 76, бр. 
3055, стр. I.

1210.   Че тр де се та пе сма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 12.

1211.   Če tr de se ta pe sma, [Kad iz van 
sno va kre ne na go re...].
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1212.   Че тр де сет дру га пе сма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 13.

1213.   Če tr de set dru ga pe sma, [E vo 
se Mo sta ru vra ćam...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1214.   Че тр де сет пр ва пе сма.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 1213.

1215.   Če tr de set pr va pe sma, [S Ham
di jom sta jah iz nad re ke...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 17 (6. sep. 
2003), str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1216.   15, [Šesti ro đen dan, na sto lu 
tor ta...]. 
U: Her ce go vač ke no vi ne. – ISSN 
15129543. – God. 1, br. 12 (2. avg. 
2003), str. 25.
Za jed. stv. nasl.: Po vra tak Mo sta ru.

1217.   Aseară înainte de in tem pe rie 
= [Sinoć, pred ne po go du] / în ro
mâ neşte de Ioan Ba ba.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 56, br. 79 (2003), str. 59.

1218.   Din nou mo a re Nic hi ta = Ni
ki ta do la zi no ću / în româneşte de 
Ioan Ba ba.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 56, br. 79 (2003), str. 5859. 

1219.   Джмур ки у пар ку = Жмур ке 
у пар ку / пре шпи ва ла М. [Мела
ния] Ри мар. 
У: За град ка. – ISSN 03539938. – 
Год. 56, бр. 9 (мај 2003), стр. 10.

1220.   Stănescu ca sa românescă = 
Sta ne sku u Ru mun skom do mu / în 
româneşte de Ioan Ba ba.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 56, br. 79 (2003), str. 59.

2004

1221.   Бла гај ски дер ви ши.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 51 (10. нов. 2004), Кул
ту ра, стр. II

1222.   [Va jar, sli kar i po e ta...]. 
U: Ko sta M. Ku zman : Pa no ni ja od 
Ada ma : ulja na plat nu : [ka ta log 
izložbe]. – [S. l. : s. n., 2004]. – Str. [2].

1223.   Ве че у рав ни ци. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32518 (20. мај 2004), 
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По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3103, стр. III.
За јед. ств. насл.: Је зик при ро де.

1224.   [Vi di, Mi lo še, pra ve la ste... = 
Lo ok Mi los, real swal lows...].
U: Sta ri Most u Mo sta ru = The old 
brid ge in Mo star / pri re di li Ali ja 
Ci gić, An te Miš ko vić; [pri je vod na 
en gle ski Ja sna Li zde]. – Mo star : 
In sti tut za stro jar stvo Sve u či liš ta, 
2004. – Str. 187.

1225.   Де чак у по љу. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32518 (20. мај 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3103, стр. III.
За јед. ств. насл.: Је зик при ро де.

1226.   За то по сто је мај ке. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
678 (март 2004), стр. 12. 

1227.   [Иза је пре део...] / из бор Зол
тан Ба ба. 
У: На трон. – ISSN 14512009. – 
Год. 3, бр. 6 (феб. 2004), стр. 22. 
За јед. ств. насл.: Пут у пред и сто ри ју.

1228.   Kao reč = Li ke a word.
U: Sta ri Most u Mo sta ru = The old 
brid ge in Mo star / pri re di li Ali ja 
Ci gić, An te Miš ko vić; [pri je vod na 
en gle ski Ja sna Li zde]. – Mo star : 
In sti tut za stro jar stvo Sve u či liš ta, 
2004. – Str. 224.

1229.   Ки ша и бул ка. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32518 (20. мај 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3103, стр. III.
За јед. ств. насл.: Је зик при ро де.

1230.   Лет ња ки ша.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32560 (1. јул 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3109, стр. I.

1231.   Ма ли и ве ли ки облак. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32518 (20. мај 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3103, стр. III.
За јед. ств. насл.: Је зик при ро де.

1232.   [Marićev bor pred ku ćom sve
nu...].
U: Pan s cr nom fru lom : ne i za bra
ne pje sme / Mi šo Ma rić. – Sa ra je
vo : Ra bic, 2004. – Str. 147.
Iz zbir ke „Po vra tak Mo sta ru”.

1233.   Mo star ske ki še : [o dlo mak] = 
Mo star ra ins : [frag ment].
U: Sta ri Most u Mo sta ru = The old 
brid ge in Mo star / pri re di li Ali ja 
Ci gić, An te Miš ko vić; [pri je vod na 
en gle ski Ja sna Li zde]. – Mo star : 
In sti tut za stro jar stvo Sve u či liš ta, 
2004. – Str. 224.

1234.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 61, бр. 20487 (22. феб. 2004), 
Не де ља, бр. 39, стр. 15.

1235.   О обла ку.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 2 (2004), стр. 15.

1236.   О Ср би ји и Ср би ма.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 7 (2004), стр. 7.

1237.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 22, бр. 3 (2004), стр. 3031.
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1238.   По вра так Мо ста ру.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 51 (24. март 2004), 
Кул ту ра, стр. II.

1239.   Под не.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32595 (5. авг. 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3114, стр. I.

1240.   Po zdrav na pe sma pre do lim
pij skom tur ni ru.
U: I kva li fi ka ci o ni tur nir za olim
pij ske igre 2004. u rva nju grč ko
rim skim sti lom, No vi Sad – Sr bi ja 
i Cr na Go ra, 2829. fe bru ar 2004. 
– No vi Sad : [s. n.], 2004. – Str. 3.

1241.   По сле су у рат оти шли.
У: Бо сан ска ви ла. – ISSN 1512
8016. – Бр. 30 (јан.март 2004), 
стр. 49.

1242.   По сма трам те док ста риш.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 22, бр. 3 (2004), стр. 30.

1243.   Пр ви раз ред. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 199200 (мајјун 2004), стр. 
4. 

1244.   Са мо ћа.
У: Дан плус : Са ва Стој ков : сли
ке... Но ви Сад, 29. фе бру ар 2004 : 
[каталог изложбе]. – [Нови Сад : 
б. и, 2004]. – Стр. [6].

1245.   Сан.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32466 (25. март 
2004), По ли ти ка за де цу, год. 75, 
бр. 3095, стр. 1.

1246.   Све то са вље.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 5 (2004), стр. 7. 

1247.   Сву ноћ је ме сец ви рио.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 4 (2004), стр. 15.

1248.   Сун це у не бу. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32364 (20. мај 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3103, стр. III.
За јед. ств. насл.: Је зик при ро де.

1249.   Tvo je dav ne re či.
U: Most. – ISSN 03506517. – God. 
29, n. s., br. 172 (mart 2004), str. 47.

1250.   Те го ди не, дав не
У: Бо сан ска ви ла. – ISSN 1512
8016. – Бр. 30 (јан.март 2004), 
стр. 49.

1251.   Тра ве и сун цо кре ти.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32609 (19. авг. 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 
3116, стр. 1.

1252.   Учи те љи ца. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 203 (нов. 2004), стр. 3. 

1253.   Plo i le din Mo star = Mo star ske 
ki še / în româneşte de Slav co 
Almăjan, Ang hel Dumbrăveanu şi 
Ioan Ba ba.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 57, br. 68 (2004), str. 4044.

1254.   Plo i le din Mo star : frag ment 
= Mo star ske ki še : (od lo mak) / tra
du ce re Slav co Almăjan, Ang hel 
Dum brăveanu şi Ioan Ba ba.
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U: Li ber ta tea. – ISSN 03504166. 
– God. 60, br. 40 (9. okt. 2004), str. 9.

2005

1255.   А снег је над кро вом ве јао. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 6 (2005), стр. 14. 
За јед. ств. насл.: Не бој се, Пе ри це, 
ву ко ва.

1256.   Бе са на.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 
2006), стр. 79.

1257.   Благ дан ски хлеб : за ба ри тон 
и кла вир / [ком позитор] Зо ран 
Хри стић. 
У: Со ло пе сме са По зив ног ком
по зи тор ског кон кур са / Об зор ја 
на Ти си, Да ни Јо си фа Ма рин ко
ви ћа ; [уредник Ди ми три је Голе
мовић]. – Но ви Бе чеј : Дом кул ту
ре оп шти не, 2005. – Стр. 215220.

1258.   Бли зан ци са ико не.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 
2006), стр. 7778.

1259.   Гор да на Бра јо вић.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник VI II књи жев них су сре та 
„Да ни деч је по е зи је и ства ра ла
штва – Гор да на Бра јо вић”, Алек
си нац – апр. 2005. – Бе о град  : 
Ве чер ње но во сти ; Алек си нац : 
Фонд „Гор да на Бра јо вић”, 2005. 
– Ко ри це.

1260.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 52 (7. апр. 2005), Деч
је но во сти, стр. 1.

1261.   Де ча ци се пла ше по ра за.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 52 (7. апр. 2005), Деч
је но во сти, стр. 1.

1262.   Деч ји хор пе ва „Свја ти Бо же”.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ље ће 2006), 
стр. 78.

1263.   До ла зак је се ни.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 2 (2005), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Је се ње пе сме

1264.   Дру гар ска.
У: Би бли о теч ки пу то каз. – ISSN 
14516276. – Год. 1, бр. 2 (март 2005), 
стр. 29.

1265.   Du nav ska ele gi ja. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
50, br. 435 (sep.okt. 2005), str. 98
101.
Za jed. stv. nasl.: 50 go di na Po lja.

1266.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Би бли о теч ки пу то каз. – ISSN 
14516276. – Год. 1, бр. 2 (март 2005), 
стр. 29.

1267.   Зво но са До бру на.
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 79.

1268.   Из да ле ка.
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 76. 

1269.   Ма ла све ћа. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 6 (2005), стр. 15. 
За јед. ств. насл.: Не бој се, Пе ри це, 
ву ко ва.
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1270.   ***[На Го спо ји ну ве ли ку...].
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 77.

1271.   На ис тој ста зи.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 76. 

1272.   ***[Нека су де ца по ра сла...].
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 77.

1273.   Ноћ на са ла шу.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 2 (2005), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Је се ње пе сме

1274.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
698 (9. мај 2005), стр. 9.

1275.   Пред олу ју. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 2 (2005), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Је се ње пе сме

1276.   Пу то ва ње у де тињ ство. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 6 (2005), стр. 15. 
За јед. ств. насл.: Не бој се, Пе ри це, 
ву ко ва.

1277.   Си ро тињ ска. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 6 (2005), стр. 14. 
За јед. ств. насл.: Не бој се, Пе ри це, 
ву ко ва.

1278.   Снег у Па влов ску.
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 89 (зи ма 2005 – про ле ће 2006), 
стр. 78.

1279.   Спорт.
У: Ма ли ви тез 2. – ISSN 14521296. 
– Год. 1, бр. 6 (2005), стр. 10.

1280.   Цве ће с мај ки не ма ра ме.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 7 (2005), стр. 15.

1281.   Пре то по стоя ма це ри = Цве
ће с мај ки не ма ра ме / пре шпи ва
ла М. [Мелания] Ри мар. 
У: За град ка. – ISSN 03539938. – 
Год. 58, бр. 7 (март 2005), стр. 8. 

2006

1282.   Бе ла ма ра ма.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1283.   Бе са на.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1284.   Ве чер ња, ти ха.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1285.   Ви ше град ска.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1286.   Глас из но ћи.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.
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1287.   Де вој чи ца и мо ре.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 103, бр. 33283 (6. јул 2006), 
По ли ти ка за де цу, год. 77, бр. 
3214, стр. II.

1288.   Зар све те сли ке.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 10. 
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1289.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 4, br. 13 (2006), str. 132.

1290.   Зво но с До бру на.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1291.   Кад до ђе час.
У: Пе снич ке но ви не. – ISSN 1452
4902. – Бр. 1 (про ле ће 2006), стр. 
42. 

1292.   Ка ко ра сте во ће.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 103, бр. 33325 (17. авг. 2006), 
По ли ти ка за де цу, год. 77, бр. 
3220, стр. I. 

1293.   Крик не пре ста ни.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1294.   Лен ка и Ни ко ла. 
У: Из вор ник. – ISSN 14521350. 
– Бр. 23 (20062007), стр. 179.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ни ко ла Те
сла, све тац на у ке.

1295.   Лет ња.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1296.   Мај ка, из ван сна.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1297.   Мо стар ске ки ше : [одломци].
У: По вје та рац. – Бр. 7 (мај 2006), 
стр. 13.

1298.   Mo star ske ki še : (od lom ci iz 
po e me).
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Ra bic, 2006. – Str. 109111.

1299.   На ис тој ста зи.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 10.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1300.   О пин гви ну. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 215 (јан. 2006), стр. 3. 

1301.   Ор кан ски ви со ви.
У: Пе снич ке но ви не. – ISSN 1452
4902. – Бр. 1 (про ле ће 2006), стр. 42.

1302.   Пе сма за ста ре дру га ре.
У: Пр ва шам пи он ска кру на  : 
19662006 / Бо ри вој Ми ро са вље
вић. – Но ви Сад : Фо то, ки но и 
ви део са вез Вој во ди не, 2006. – 
Стр. 398.

1303.   Пе сма мо ли тви на лик.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.



169

1304.   Пи смо Хри сту.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 89.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1305.   Род би на са се ла.
У: Књи жев ни жи вот. – ISSN 1222
8346. – Год. 50, бр. 3 (сеп. 2006), 
стр. 910.

1306.   Род би на са се ла.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 103, бр. 33311 (3. авг. 2006), 
По ли ти ка за де цу, год. 77, бр. 
3218, стр. 1.

1307.   Све ће би ти прах.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 10.

1308.   Све тло тво га ока.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 5. 
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1309.   Се ћа ње на Ју ру К.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1310.   Сту ди де ти ње.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1311.   Тво је дав не ре чи.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 53 (24. мај 2006), Кул
ту ра, стр. II.

1312.   Тво је дав не ре чи.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 6.

За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1313.   Те сли но дру го пи смо Ла зи 
Ко сти ћу. 
У: Те слин пој мов ник : (по хва ла 
из у ми те љу) / [приредио] Дра го
мир Брај ко вић. – Бе о град  : Д. 
Брај ко вић, 2006. – Стр. 242. 

1314.   У ве че мо ли тве но.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1315.   Уте ха и скло ни ште.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 103, бр. 33191 (1. апр. 2006), 
Кул тур ни до да так, год. 47, бр. 51, 
стр. 4.

1316.   Хла дан сан. 
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 78.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1317.   Чем прес тан ко се ни.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
18, бр. 80 (апр. 2006), стр. 7.
За јед. ств. насл.: Но ћас сам са њао 
Тра кла.

1318.   Хри стос ше ба ви зоз моïм 
си ном = Христ се игра са мо јим 
си ном / ру син ски Ме ла ния Гор
няк.
У: Ли те ра тур не сло во. – Бр. 5 (мај 
2006), стр. 3.

2007

1319.   До ла зак је се ни.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 104, бр. 33710 (1. сеп. 2007), 
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По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 
3276, стр. 03.

1320.   Ка кво бе ше вре ме ђач ко. 
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379X. 
– Год. 8, бр. 2225 (зи мапро ле ће 
20072008), стр. 2.

1321.   О књи га ма.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 104, бр. 33598 (24. мај 2007), 
По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 
3260, стр. 1.

1322.   О књи га ма.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 104, бр. 33752 (25. окт. 2007), 
По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 
3282, стр. 1. 

1323.   Пе сма за нај бо ље уче ни ке 
бач ко па ла нач ке. 
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379X. 
– Год. 8, бр. 2225 (зи мапро ле ће 
20072008), стр. 2.

1324.   Плач за Сте ва ном Ра ич ко
ви ћем. 
У: Злат на гре да. – ISSN 14510715. 
– Год. 7, бр. 70 (авг. 2007), стр. 50. 

1325.   Пред олу ју.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 104, бр. 33682 (16. авг. 2007), 
По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 
3272, стр. 03.

1326.   Ршу мо ва зве зда.
У: Ршум да ни : по во дом пе де се
то го ди шњи це књи жев ног ра да 
Љу би во ја Ршу мо ви ћа / [уредник 
Дра ги ца Радосављевић]. – 1. изд. 
– Но ви Бе о град  : Пр во сло во, 
2007. – Стр. 136.

1327.   Сан игре или игра сна.
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379X. 
– Год. 7, бр. 2021 (про ле ћеле то 
2007), стр. 51.
Над ре ђе ни ств. насл.: Ни ко ла Те сла, 
све тац на у ке.

1328.   Сре ћа. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
736 (нов. 2007), стр. 9. 

1329.   Tem po se kon do.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 1516 (је сензи ма 20072008), 
стр. 156160.

1330.   [U Mo sta ru sam vo leo...].
U: Unus mun dus. – ISSN 1451
0871. – Br. 2728 (2007), str. 295.
Od lo mak iz po e me „Mo star ske ki še”.

2008

1331.   Vla di sla vu Šeš li ji, sli ka ru.
U: Šeš li ja : Ga le ri ja Gra dić Pe tro va
ra di na, 2008. – [No vi Sad : Li kov ni 
krug, 2008]. – Str. [4].

1332.   Де чан ска, дав на. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 9. 

1333.   До ла зак на се ло.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 105, бр. 34019 (24. јул 2008), 
По ли ти ка за де цу, год. 53, бр. 
1991, стр. 1. 

1334.   Дру гар ска.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 143 (сеп. 2008), стр. 5.

1335.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 144 (окт. 2008), стр. 
[34].
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1336.   Из да ле ка. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 8.

1337.   Mo na si pred Do bru nom. 
U: Zdrav ko Man dić  : akva re li  : 
19602007... No vi Sad, fe bru ar 2008 
/ [u red nik Bo ri slav Be ljan ski]. – 
No vi Sad : Cen tar za kul tur nu ani
ma ci ju, 2008. – Str. 3839.

1338.   Но во го ди шња. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 5. 

1339.   О од ра ста њу. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
747 (сеп. 2008), стр. 9. 

1340.   Од бе гли дру го ви. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 6. 

1341.   Па да густ снег. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 7. 

1342.   По ро дич на ве че ра.
У: Срп ска ви ла. – ISSN 03547116. 
– Год. 15, бр. 28 (окт. 2008), стр. 121.

1343.   Пред сан.
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 7. 

1344.   С да ле ких тор ње ва зво на. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 78.

1345.   Се че но се ћа ње. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 8. 

1346.   Ста ре ме ло ди је. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 6. 

1347.   Су зна. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 5. 

1348.   У шу ми. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 6.

2009

1349.   Да се вра тиш.
У: За бав ник ђач ког до ба. – ISSN 
14514036. – Год. 6, бр. 55 (јан. 
2009), стр. 20.

1350.   Да се вра тиш.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 147 (јан. 2009), стр. 20.

1351.   Не ве ро ват на пе сма.
У: За бав ник ђач ког до ба. – ISSN 
14514036. – Год. 6, бр. 55 (јан. 
2009), стр. 17.

1352.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 147 (јан. 2009), стр. 17.

1353.   Пе сми ца за не по зна ту.
У: За бав ник ђач ког до ба. – ISSN 
14514036. – Год. 6, бр. 55 (јан. 
2009), стр. 20.

1354.   Пе сми ца за не по зна ту.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 147 (јан. 2009), стр. 20.

2010

1355.   За што по сто је мај ке.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
770771 (март 2010), стр. 9.

1356.   Ла зар и Лен ка : раз го вор у 
врту двор ца у Че ла ре ву, ју ла ме се
ца 1894. г. : из драм ског ру ко пи са.
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У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 107, бр. 34751 (7. авг. 2010), 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 54, 
бр. 17, стр. 06.

1357.   О сне гу.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
9, бр. 6 (2010), стр. 9.

1358.   Се ћа ње на „Се чу ан” : (a la 
„Bar ba ra”).
У: Мај дан. – ISSN 14517426. – Год. 
8, бр. 1 (2010), стр. 4849.

2011

1359.   Du nav = The Da nu be / tran
sla ted by Ni na Ži van če vić.
U: Tak tons 2011 : mul ti me di jal ni i 
in ter di sci pli nar ni pro je kat po vo
dom sve ča nog otva ra nja Me đu na
rod ne ma ni fe sta ci je Du nav, re ka 
mno go ve ka... 9. no vem bar 2011... 
– [Нови Сад : Ра диоте ле ви зи ја 
Војводине], 2011. – Стр. [3]. 

1360.   Ti to je naš drug.
U: Press ma ga zin. – Br. 256 (2. okt. 
2011), str. 24.

1361.   Ша ре на пти ца.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 58 (1. окт. 2011), Кул
ту ра, стр. 21.

2012

1362.   За вет не за бо ра вља ња.
У: Злат на гре да. – ISSN 14510715. 
– Год. 12, бр. 123124 (јан.феб. 
2012), стр. 19.

1363.   Лен ка и Ла зар.
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 47, бр. 2 (2012), стр. 
8490.

1364.   Не би ра се љу бав.
У: Илу стро ва на по ли ти ка. – ISSN 
00192570. – Бр. 2769 (9. феб. 2012), 
стр. 82.

1365.   Од бра на се ћа ња.
У: Књи жев ност. – ISSN 0023
2408. – Год. 47, бр. 2 (2012), стр. 
9093.

1366.   Спи рам те са ко же.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 64, бр. 12061207 
(окт.нов. 2012), стр. 3.

1367.   Us pen ska zvo na = Su net de 
clo pot / în tâlmăcirea lui Slav co 
Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 65, n. s., br. 1 (2012), str. 28. 

1368.   Хор беч ких де ча ка у си на
го ги.
У: Књи жев ни жи вот. – ISSN 1222
8346. – Год. 56, бр. 2 (јулдец. 
2012), стр. 78.

1369.   Христ се игра са мо јим си
ном.
У: Књи жев ни жи вот. – ISSN 1222
8346. – Год. 56, бр. 2 (јулдец. 
2012), стр. 7879.

2013

1370.   Бо сан ски сан.
У: Пе снич ки ме ри ди ја ни Сме де
ре ва / 44. ме ђу на род ни фе сти вал 
по е зи је „Сме де рев ска пе снич ка 
је сен” ; [уредник Го ран Ђорђе
вић]. – Сме де ре во : Ме ђу на род ни 
фе сти вал по е зи је „Сме де рев ска 
пе снич ка је сен”, 2013. – Стр. 56
57.
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1371.   La zar i Len ka : dra ma u sti ho
vi ma (de lo vi).
U: Art 032. – ISSN 14510197. – 
God. 15, br. 2627 (2013), str. 819.

1372.   Лет ња сли ка. 
У: Мај дан. – ISSN 14517426. – Год. 
11, бр. 34 (2013), стр. 25.
За јед. ств. насл.: Пе сни ци Ми ло шу 
/ из бор Ра ша Пе рић.

1373.   Mo star ske ki še : [o dlom ci].
U: Voj vo đan ski ma ga zin. – ISSN 
18207979. – Br. 61 (maj 2013), str. 64.

1374.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (13. апр. 2013), Кул
ту ра, стр. 19.

2014

1375.   Dok sam te imao.
U: Voj vo đan ski ma ga zin. – ISSN 
18207979. – Br. 77 (sep. 2014), str. 64.
Sa be leš kom o au to ru.

1376.   Ђо ко Сто ји чић. 
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 15, бр. 7879 (про ле ћеле то 
2014), стр. 63.

1377.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
832833 (7. феб. 2014), стр. 26.

1378.   Ми ли ца из Ба тај ни це.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504385. 
– Год. 111, бр. 36111 (24. мај 2014), 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 58, 
бр. 6, стр. 02.

1379.   Po vra tak Mo sta ru, Pe sma 30.
U: Dnev nik jed nog apa tri da / Mi
len ko Mi šo Ma rić. – Sa ra je vo : Ra
bic, 2014. – Str. 221.
De lo vi pe sa ma i na str. 35.

1380.   Reč most.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 61, br. 912 (2014) i 14 (2015), 
str. 240.

1381.   Све док да сам знао.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 61 (27. окт. 2014), Са
јам књи га, стр. 17.

1382.   Al ba Ma do na = (Ал ба Ма до на) 
/ în tălmăcirea lui Slav co Almăjan. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 25.

1383.   Ale xie sento ar ce din rai = 
(Алек са се вра ћа из ра ја) / în tăl
mă cirea lui Slav co Almăjan. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 29.

1384.   Cămăşile al be = (Бе ле ко шу ље) 
/ în tălmăcirea lui Slav co Almăjan. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 26.

1385.   Două frun ze îngălbenite = 
(Два жу та ли ста) / în tălmăcirea 
lui Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 24
25.

1386.   În ur ma unei ste le căzătoare 
= (За зве здом ко ја па да) / în tăl
măcirea lui Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 27.

1387.   O simplă amin ti re = (Са мо 
се ћа ње) / în tălmăcirea lui Slav co 
Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 26.
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1388.   Scri so a re = (Пи смо) / în tăl
măcirea lui Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 25.

1389.   Singurătate = (Са мо ћа) / în 
tăl măcirea lui Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 28.

1390.   Tre nul ne gru = (Цр ни воз) / 
în tălmăcirea lui Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 28.

1391.   Va ra pleacă din oraş = (Ле то 
из ла зи из гра да) / în tălmăcirea lui 
Slav co Almăjan.
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 67, n.s., br. 13 (2014), str. 27.

2015

1392.   Mo star ske ki še : (od lom ci iz 
po e me).

U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – 2. 
do pu nje no izd. – Sa ra je vo : Ra bic, 
2015. – Str. 111113.

1393.   Pi sma D. T. na ne be sku adre su.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 61, br. 58 (2015), str. 7887.

1394.   Tem po se con do.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 61, br. 58 (2015), str. 8788.

1395.   Ne pre spa na = [Be sa na] / pre
ve del Ju rij Hu do lin.
U: Apo ka lip sa. – ISSN 13183680. 
– Br. 193194 (sep.okt. 2015), str. 56.

1396.   Zad nje pi smo Je zu su = [Po
sled nje pi smo Hri stu] / pre ve del 
Ju rij Hu do lin.
U: Apo ka lip sa. – ISSN 13183680. 
– Br. 193194 (sep.okt. 2015), str. 
56.

ПРО ЗА

1964

1397.   Еко но мист. 
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 636 (5. дец. 1964), 
стр. 9.
Цр ти ца.

1398.   Ми стер фри жи дер. 
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 610 (13. јун 1964), 
стр. 9.
Ху мо ре ска.

1399.   Ми то ло ги ја : ху мо ре ска.
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 625 (19. сеп. 1964), 
стр. 9.

1400.   Но ви / П. Зу бац, М. [Мило
рад] Ми лен ко вић. 
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 612 (20. јун 1964), 
стр. 9.
Ху мо ре ска.

1401.   Се стре. 
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 619 (4. авг. 1964), 
стр. 9.
При ча.

1402.   Чач ка ли це.
У: Илу стро ва на по ли ти ка. – ISSN 
00192570. – Год. 7, бр. 305 (8. сеп. 
1964), стр. 29.
Ху мо ре ска.
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1965

1403.   Da li ste vi de li Mla de na.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 98 (1. maj 1965), str. 6.

2003

1404.   По е та и принц / пре ло же ла 
М. [Мелания] Ри мар. 
У: За град ка. – ISSN 03539938. – 
Год. 57, бр. 1 (сеп. 2003), стр. 13.

ПА РО ДИ ЈЕ

1964

1405.   Vo zne se nje : Bra ni slav Pe tro vić.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 89 (28. nov. 1964), str. [12].
Za jed. stv. nasl.: Dva gra ma pa ro di je. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Bra ni sla va Pe tro
vi ća.

1406.   Neš to mi ga mi go lji : Vi ta Mar
ko vić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. nov. 1964), str. [12].
Za jed. stv. nasl.: Dva gra ma pa ro di je. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Vi te Mar ko vi ća.

1407.   Neš to unu tra : Vi ta Mar ko vić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. no vem bar 1964), str. 
[12].
Za jed. stv. nasl.: Dva gra ma pa ro di je. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Vi te Mar ko vi ća.

1408.   Pa met ni mrav : Alek Vu ka di
no vić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 90 (12. dec. 1964), str. [12].
Za jed. stv. nasl.: Dva gra ma pa ro di je. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Ale ka Vu ka di
no vi ća.

1409.   Sol da ti : Alojz Ma je tić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. nov. 1964), str. [12].
Za jed. stv. nasl.: Dva gra ma pa ro di je. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Aloj za Ma je ti ća.

1965

1410.   Ба ла да мо јих го ди на  : (по 
Ми ћи Да ној ли ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 29 (21. dec. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Ми ће Да ној ли ћа.

1411.   Епи таф са Ка ран ског гро
бља : (по Љу бо ми ру Си мо ви ћу). 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 25/26 (23. nov. 1965), 
str. [16].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Љу бо ми ра Си мо ви ћа.

1412.   Игре. Из ме ђу ига ра : (по Вас
ку По пи).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 27 (7. dec. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Вас ка По пе.

1413.   Игре. Та та и ма ма : (по Вас ку 
По пи).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 27 (7. dec. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Вас ка По пе.

1414.   Игре. Че ка ња : (по Вас ку 
По пи).
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U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 27 (7. dec. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Вас ка По пе.

1415.   Крај днев ни ка о Ули су : (по 
Јо ва ну Хри сти ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 23 (9. nov. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Јо ва на Хри сти ћа. 

1416.   Крај пу таш : (по Бран ку В. 
Ра ди че ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 28 (14. dec. 1965), str. 
12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Бран ка В. Ра ди че ви ћа.

1417.   Ma ti ja Beć ko vić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 108 (25. dec. 1965), po sled nja 
str.
Za jed. stv. nasl.: Gram pa ro di je. – Pa
ro di ja na sti ho ve Ma ti je Beć ko vi ća.

1418.   Опа сно сти гла ве : (по Ви ти 
Мар ко ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 22 (2. nov. 1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Ви та Мар ко ви ћа.

1419.   Осе ћа ње бу дућ но сти : (по 
Бра ни сла ву Пе тро ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 24 (16. nov.1965), str. 12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Бра ни сла ва Пе тро ви ћа.

1420.   [У стра шној се во ди твој Бећ
ко вић то пи...] : по Ма ти ји Бећ ко
ви ћу.
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 29, br. 21 (26. okt. 1965), str. 
12.
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Ма ти је Бећ ко ви ћа.

1966

1421.   Гла ва од тра ва : (по Але ку Ву
ка ди но ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 16 (17. maj 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја 
на сти хо ве Але ка Ву ка ди но ви ћа.

1422.   Гли ша Дил бе ров : (по Ра ши 
По по ву).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 1314 (26. apr. 1966), 
str. [12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Ра ше По по ва.

1423.   Жа бља пси хо ло ги ја : (по Ми
ро сла ву Ан ти ћу). 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 7 (15. mart 1966), str. 
12.
За јед. ств. насл.: Са вре ме на пан то
ло ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ми ро сла ва Ан ти ћа.

1424.   Јед ној де вој ци : (по Алек сан
дру Ри сто ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
30, br. 17 (24. maj 1966), str. [12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Алек сан дра Ри сто ви ћа.
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1425.   Јед ном у гра ду ко зна ком : 
(по Сло бо да ну Мар ко ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 16 (17. maj 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди
ја на сти хо ве Сло бо да на Мар ко ви ћа.

1426.   Љу ди гле да ју филм : (по Па
влу По по ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 15 (11. maj 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди
ја на сти хо ве Па вла По по ви ћа.

1427.   Ме ли са : (по Ива ну В. Ла
лићу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 12 (19. apr. 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди
ја на сти хо ве Ива на В. Ла ли ћа.

1428.   Не ро ђе на кћи : (по Фло ри ки 
Ште фан).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 17 (24. maj 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Нај но ви ја пан то ло
ги ја срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро ди
ја на сти хо ве Фло ри ке Ште фан.

1429.   О ле ту и о Фи ли пу : (по Ја
сни Мел вин гер).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 3 (11. jan. 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Из нај но ви је срп ске 
пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја на сти хо ве 
Ја сне Мел вин гер.

1430.   Од бра на на шег гра да : (по 
Ми о дра гу Па вло ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
30, br. 10 (29. mart 1966), str. [12].
За јед. ств. насл.: Из нај но ви је срп ске 
пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја на сти хо ве 
Ми о дра га Па вло ви ћа.

1431.   Пе сма тра ве : (по Сте ва ну 
Ра ич ко ви ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 11 (12. apr.1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Из но ви је срп ске 
пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја на сти хо ве 
Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

1432.   Пје сма : (по Гој ку Ја њу ше ви
ћу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 3 (11. jan. 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Из нај но ви је срп ске 
пе лен ги ри ке. – Па ро ди ја на сти хо ве 
Гој ка Ја њу ше ви ћа.

1433.   По ки се лом мле ку мо је око 
пли ва : (по Дра га ну Ко лун џи ји). 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 5 (1. mart 1966), str. 12.
Па ро ди ја на сти хо ве Дра га на Ко
лун џи је.

1434.   Сун це : (по Гор да ни То до ро
вић).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 30, br. 4 (22. feb. 1966), str. 
[12].
За јед. ств. насл.: Са вре ме на пе лен
ги ри ка. – Па ро ди ја на сти хо ве Гор
да не То до ро вић.

1435.   Ха на (I) : (по Оска ру Да ви чу).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
30, br. 8 (22. mart 1966), str. [12].
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За јед. ств. насл.: Пан то ло ги ја нај но
ви је срп ске пе лен ги ри ке. – Па ро дија 
на сти хо ве Оска ра Давичa.

1967

1436.   Be la ku ća na br du : (po Bo žida
ru Ti mo ti je vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 16 (9. maj 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Bo ži da ra Ti mo ti je vi ća.

1437.   Dva pri ja te lja : (po Ma ti ji Beć
ko vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 6 (28. feb. 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Ma ti je Beć ko vi ća.

1438.   De ca ra stu : (po Mir ja ni Ste
fa no vić).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 13 (18. apr. 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Mir ja ne Ste fa no vić.

1439.   Žmur ke. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro di je : Vas ko Po pa : 
Igre. – Pa ro di ja na sti ho ve Vas ka Po pe.

1440.   Iz me đu iga ra. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro di je : Vas ko Po pa : 
Igre. – Pa ro di ja na sti ho ve Vas ka Po pe.

1441.   Iz ob li če na ze mlja : (po Pe tru 
Gu de lju).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 17 (16. maj 1967), str. 12.

Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Pe tra Gu de lja.

1442.   Ka me na uspa van ka : (po Ste
va nu Ra ič ko vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 6 (28. feb. 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Ste va na Ra ič ko vi ća.

1443.   Most : (po To mi sla vu Mi jo vi ću). 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 21 (17. okt. 1967), str. 12.
Pa ro di ja na sti ho ve To mi sla va Mi jo vi ća.

1444.   Pa met ni mrav : (po Ale ku Vu
ka di no vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 11 (4. apr. 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Ale ka Vu ka di no vi ća.

1445.   Pe sni kov pa ra doks : (po Bo ži
da ru Šu ji ci).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
31, br. 10 (28. mart 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Bo ži da ra Šu ji ce.

1446.   Po sle igre. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro di je : Vas ko Po pa : 
Igre. – Pa ro di ja na sti ho ve Vas ka Po pe.

1447.   Pred o se ća nje bu duć no sti : (po 
Bra ni sla vu Pe tro vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
31, br. 8 (14. mart 1967), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Bra ni sla va Pe tro vi ća.
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1448.   Se ka nja.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 9.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro di je : Vas ko Po pa : 
Igre. – Pa ro di ja na sti ho ve Vas ka Po pe.

1449.   Ste ćak : (po Sken de ru Ku le no
vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
31, br. 1415 (25. apr. 1967), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Sken de ra Ku le no vi ća.

1450.   Ta mo va mo : (po Vi ti Mar ko
vi ću).
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 31, br. 9 (21. mart 1967), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Pan to lo gi ja no vi je srp
ske pe len gi ri ke. – Pa ro di ja na sti ho ve 
Vi te Mar ko vi ća.

1968

1451.   Vra tio se Ši me : Ta nja Kra gu
je vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 122 (nov. 1968), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Vrš nja ci : [parodične 
šećerleme]. – Pa ro di ja na sti ho ve Ta nje 
Kra gu je vić.

1452.   Mi le va : Slo bo dan Ra ki tić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 122 (nov. 1968), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Vrš nja ci : [parodične 
šećerleme]. – Pa ro di ja na sti ho ve Slo
bo da na Ra ki ti ća.

1453.   MC²Cgoh4 = Zve zda li ja – 
Vlah Ali ja : Mi ro ljub To do ro vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 122 (nov. 1968), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Vrš nja ci : [parodične 
šećerleme]. – Pa ro di ja na sti ho ve Mi
ro lju ba To do ro vi ća.

1454.   Pi smo Alek san dra Lo ša : Mi
o drag Sta ni sa vlje vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 122 (nov. 1968), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Vrš nja ci : [parodične 
šećerleme]. – Pa ro di ja na sti ho ve Mi
o dra ga Sta ni sa vlje vi ća.

1969

1455.   Va ri ja ci ja : Du brav ko Hor va tić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Vrš nja ci : [parodične 
šećerleme]. – Pa ro di ja na sti ho ve Du
brav ka Hor va ti ća.

1456.   Gar tlic za čas du ži ti : An tun 
Šo ljan.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve An tu na Šo lja na.

1457.   Ima ih ko ji su umr li gu ra ju ći 
se : Zvo ni mir Go lob. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. – 
Pa ro di ja na sti ho ve Zvo ni mi ra Go lo ba.

1458.   Kit ko ji se ki ti : Zvo ni mir Maj
dak. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Zvo ni mi ra Maj
da ka.

1459.   Ko ji su mr tvi ni su vi še ži vi : 
Ra de To mić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 125126 (feb.mart 1969), str. 
35.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro dič ne še ćer le me. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Ra de ta To mi ća.
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1460.   Ma ri ja žu tih no gu, Ma ri ja bi
je lih oči ju : Zlat ko To mi čić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Zlat ka To mi či ća.

1461.   No vi ha i ki. Ba la da o ra tu : Du
brav ko Ivan čan. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. – 
Pa ro di ja na sti ho ve Du brav ka Ivan ča na.

1462.   No vi ha i ki. Ki ša : Du brav ko 
Ivan čan. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Du brav ka Ivan
ča na.

1463.   No vi ha i ki. U vr tu mo ga pri
ja te lja : Du brav ko Ivan čan. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Du brav ka Ivan
ča na.

1464.   No go va nje : Raj ko Pe trov No go.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 125126 (feb.mart 1969), str. 
35.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro dič ne še ćer le me. – 
Pa ro di ja na sti ho ve Raj ka Pe tro va No ga.

1465.   Pe sma ru skog ata ma na : opet 
ak tu el no : Bra ni slav Pe tro vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 125126 (feb.mart 1969), str. 
35.
Za jed. stv. nasl.: Pa ro dič ne še ćer le me. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Bra ni sla va Pe tro
vi ća.

1466.   Pje sma za ma mu : Ve sna Krm
po tić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr.1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Ve sne Krm po tić.

1467.   So na ta za vjer nu go spu : Lu ko 
Pa lje tak. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Lu ka Pa ljet ka.

1468.   Ti ko ja imaš oči ljep še od mo
jih : Ve sna Pa run. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – 
God.15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Ve sne Pa run.

1469.   Utu kli su ga ci kla ma ma : Ivan 
Slam nig. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 30.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Iva na Slam ni ga.

1470.   Šu me ri je ke i ko bi le me ne su 
zdro bi le : Mi ro slav Slav ko Ma đer. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.
Za jed. stv. nasl.: Pan to logya cro atyca. 
– Pa ro di ja na sti ho ve Mi ro sla va Slav ka 
Ma đe ra.

1977

1471.   Ба ла да о са мо ти њи : Дра ган 
Ра ду ло вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1991 
(26. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра га на Ра ду ло ви ћа.
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1472.   Бе ла ку ћа на бр ду : Бо жи дар 
Ти мо ти је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2005 
(2. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Бо жи да ра Ти мо ти
је ви ћа.

1473.   Бу ба јеж : Иви ца Ва ња Ро рић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1998 
(14. окт. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Иви це Ва ње Ро ри ћа.

1474.   Вра ти ја се Ши ме: Та ња Кра
гу је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр.1968 
(18. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Та ње Кра гу је вић.

1475.   Гли ша Дил бе ров : Ра ша По
пов.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1974 
(6. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ра ше По по ва.

1476.   Гу ри је ва пе сма : Сте ван Ра
ич ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1989 
(12. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

1477.   Де да, ки ша и ки шо бран  : 
Гви до Тар та ља.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1986 
(22. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Гви да Тар та ље.

1478.   Де ца ра сту : Мир ја на Сте фа
но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1976 
(13. мај 1977), стр. 15.

За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Мир ја не Сте фа но вић.

1479.   Ди би дус скром на пе сма  : 
Ђор ђе Фи шер.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1984 
(8. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ђор ђа Фи ше ра.

1480.   Дје тињ ска : Бран ко Ћо пић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2006 
(9. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Бран ка Ћо пи ћа.

1481.   Дру га љу бав : Ми ро слав На
ста си је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1985 
(15. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ми ро сла ва На ста
си је ви ћа.

1482.   Ду нав ска пе сма : Ар сен Ди
клић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1993 
(9. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ар се на Ди кли ћа.

1483.   Епи таф са Ка ран ског гро
бља : Љу бо мир Си мо вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1972 
(15. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Љу бо ми ра Си мо ви ћа.

1484.   Жи вот у три и три де сет у два 
и два де сет : Ми ли вој Сла ви чек.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2003 
(18. нов. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ли во ја Сла ви че ка.
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1485.   Жмур ке : Вас ко По па.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1971 
(8. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Вас ка По пе.

1486.   За вр ну та за вр зла ма : Сто
јан ка Гро зда нов Да ви до вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2000 
(28. окт.1977), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Сто јан ке Гро зда нов 
Да ви до вић.

1487.   За што по сто ји свет : Иван 
Це ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1988 
(5. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ива на Це ко ви ћа.

1488.   Зве зда ни ма чак : Ра до мир 
Ми ћу но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1985 
(22. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ра до ми ра Ми ћу но
ви ћа.

1489.   Из Лу кре ци ја : Бо жи дар Ти
мо ти је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2005 
(2. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Бо жи да ра Ти мо ти
је ви ћа.

1490.   Из ме ђу ига ра : Вас ко По па.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1971 
(8. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Вас ка По пе.

1491.   Из об ли че на зе мља : Пе тар 
Гу дељ.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1981 
(17. јун 1977), стр. 15.

За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Пе тра Гу де ља.

1492.   Јед ној де вој ци : Алек сан дар 
Ри сто вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1982 
(24. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Алек сан дра Ри сто
ви ћа.

1493.   Је зе ро : Слав ко Ву ко са вље
вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1979 
(3. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Слав ка Ву ко са вље
ви ћа.

1494.   Ка да по ра сте те : Кор не ли ја 
Шен фелд.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1996 
(30. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Кор не ли је Шен фелд.

1495.   Ка ко се пра ви пе сма : Зо ран 
Ста но је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1997 
(7. окт. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Зо ра на Ста но је ви ћа.

1496.   Ка ра ђор ђе : Мир ја на Сте фа
но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1966 
(4. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Мир ја не Сте фа но
вић.

1497.   Ки ша : Дра ган Ку ли џан.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2008 
(23. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Дра га на Ку ли џа на.
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1498.   Крај днев ни ка о Ули су : Јо
ван Хри стић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1982 
(24. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Јо ва на Хри сти ћа.

1499.   Крај пу таш : Бран ко В. Ра ди
че вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1977 
(20. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бран ка В. Ра ди че ви ћа.

1500.   Кра ћи со нет о про ла зно сти : 
Сте ван Ра ич ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1969 
(25. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сте ва на Ра ич ко ви ћа.

1501.   Кри сти на : Иван Слам ниг.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1974 
(29. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ива на Слам ни га. 

1502.   Ла бу до ви : Ду брав ка Угре
шић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
1996 (30. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ду брав ке Угре шић.

1503.   Лав ко ји му ца : Ми ша Стани
са вље вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
1994 (16. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ше Ста ни са вље ви ћа.

1504.   Ле то : Мом чи ло Те шић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр.1986 
(22. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Мом чи ла Те ши ћа.

1505.   Ље то у за ви ча ју : Исмет Бе
крић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1995 
(23. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Исме та Бе кри ћа.

1506.   Љу ди гле да ју филм : Па вле 
По по вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1980 
(10. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Па вла По по ви ћа.

1507.   MC² CxoH 4 = Зве зда ли ја 
влах Али ја : Ми ро љуб То до ро
вић. 
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2002 
(11. нов. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл. : Пе ро ди је. – Па ро ди
ја на сти хо ве Ми ро љу ба То до ро ви ћа.

1508.   Ме ли са : Иван В. Ла лић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр.1981 
(17. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ива на В. Ла ли ћа.

1509.   Ми ле ва : Сло бо дан Ра ки тић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1968 
(18. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сло бо да на Ра ки ти ћа.

1510.   Мој брат : Алек сан дар Ву чо.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1992 
(2. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Алек сан дра Ву ча.

1511.   Мо ја љу бав : Бра ни слав Дра
го Ива ни ше вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2007 
(16. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра га Ива ни ше ви ћа.



184

1512.   Не ка да ипак ко зна кад : Сло
бо дан Мар ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1977 
(20. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сло бо да на Мар ко ви ћа.

1513.   Не ма : Пре драг Чу дић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1997 
(7. окт. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Пре дра га Чу ди ћа.

1514.   Не ро ђе на кћи  : Фло ри ка 
Ште фан.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1978 
(27. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Фло ри ке Ште фан.

1515.   Не што на по љу : Ви то Мар
ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1972 
(15. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ви та Мар ко ви ћа.

1516.   Ни те бе, дје вој ко, не ма : Ри
сто То шо вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1979 
(3. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ри ста То шо ви ћа.

1517.   Но го ва ње  : Рај ко Пе тров 
Ного.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1967 
(11. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Рај ка Пе тро ва Но га.

1518.   О ле ту и о Ду шку : Ја сна Мел
вин гер.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1978 
(27. мај 1977), стр. 15.

За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ја сне Мел вин гер.

1519.   Оби тељ ска пје сма : Ти то Би
ло па вло вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1983 
(1. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ти та Би ло па вло ви ћа.

1520.   Ори ги нал на пје сма : Па јо Ка
ни жај.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1998 
(14. окт. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Па је Ка ни жа ја.

1521.   Па суљ биљ ни : Ми ћа Да ној
лић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1989 
(12. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ће Да ној ли ћа.

1522.   Пе сма за над де ца и сте : Иван 
Рас те го рац.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1994 
(16. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ива на Рас те гор ца.

1523.   Пе сни ков па ра докс : Бо жи
дар Шу ји ца.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1974 
(6. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бо жи да ра Шу ји це.

1524.   Пи смо : Гор да на Бра јо вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2000 
(28. окт.1977), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Гор да не Бра јо вић.

1525.   Пи смо : Изет Са рај лић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1967 
(11. март 1977), стр. 15.
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За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Изе та Са рај ли ћа.

1526.   Пи смо Алек сан дра Ло ша : 
Ми о драг Ста ни са вље вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2002 
(11. нов. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Ми о дра га Ста ни са
вље ви ћа.

1527.   Пје сма : Гој ко Ја њу ше вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1978 
(27. мај 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Гој ка Ја њу ше ви ћа.

1528.   Пје сма за ма му : Ве сна Крм
по тић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1973 
(23. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ве сне Крм по тић.

1529.   Пје сму ска ра о ма гар цу : Зво
ни мир Ба лог.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1993 
(9. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Зво ни ми ра Ба ло га.

1530.   По цр ном мле ку мо је око 
пли ва : Дра ган Ко лун џи ја.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1974 
(29. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра га на Ко лун џи је.

1531.   По ра нио Ми ло рад  : Ра ша 
Пе рић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1988 
(5. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ра ше Пе ри ћа.

1532.   По ро дич на пе сма : Бо шко 
Бо ге тић.

У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1995 
(23. сеп. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бо шка Бо ге ти ћа.

1533.   Пред о се ћа ње бу дућ но сти : 
Бра ни слав Пе тро вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1970 
(1. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бра ни сла ва Пе тро ви ћа.

1534.   При ча о кор ња чи ко ја је по
шла из Ва ра жди на у За греб : Зво
ни мир Го лоб.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2007 
(16. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Зво ни ми ра Го ло ба.

1535.   Про тест на пе сма : Ми ро слав 
Ан тић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1990 
(19. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ро сла ва Ан ти ћа.

1536.   Ру же : До бри ца Ерић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1966 
(4. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве До бри це Ери ћа.

1537.   Се ка ња : Вас ко По па.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1971 
(8. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Вас ка По пе.

1538.   Снег у Вој во ди ни : Ра де Обре
но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1987 
(29. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ра де та Обре но ви ћа.
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1539.   Со на та за вјер ну го спу : Лу
ко Па ље так.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1969 
(25. март 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Лу ка Па љет ка.

1540.   Сонг о сон гу : Љу би во је Ршу
мо вић. 
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1965 
(25. феб. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Љу би во ја Ршу мо ви ћа.

1541.   Спа са вај се : Ду шко Три фу
но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1980 
(10. јун 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ду шка Три фу но ви ћа.

1542.   Ста ри Сло ве ни : Во ја Ца рић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2008 
(23. дец. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Во је Ца ри ћа.

1543.   Та та и ма ма : Вас ко По па.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1971 
(8. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Вас ка По пе.

1544.   Те ста мент : Је врем Бр ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1970 
(1. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Је вре ма Бр ко ви ћа.

1545.   Ти ко ја имаш очи љеп ше од 
мо јих : Ве сна Па рун.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1973 
(23. апр. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ве сне Па рун.

1546.   Успа ван ка : Го ран Ба бић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1983 
(1. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Го ра на Ба би ћа.

1547.   Успо ме на на риб њак : Ми ра 
Алеч ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1987 
(29. јул 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ре Алеч ко вић.

1548.   У сре ду : Дра ган Лу кић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1965 
(25. феб. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра га на Лу ки ћа.

1549.   Ша ре на пти ца : Де сан ка Мак
си мо вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1991 
(26. авг. 1977), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Де сан ке Мак си мо вић.

1978

1550.   Го рак усну ће : Бо жи дар Шу
ји ца.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2010 
(6. јан. 1978), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Бо жи да ра Шу ји це.

1551.   Ме двед на дру му : Сло бо дан 
Ла зић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2011 
(13. јан. 1978), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Сло бо да на Ла зи ћа.

1552.   Пи смо ти гру : Рат ко Звр ко.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2010 
(6. јан. 1978), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Рат ка Звр ка.
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1553.   Пти ца : Бра ни слав Л. Ла за
ре вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2011 
(13. јан. 1978), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бра ни сла ва Л. Ла за ре
ви ћа.

1985

1554.   Ави он : Бра ни слав Пе тро вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2388 (19. апр. 1985), стр. 8. 
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бра ни сла ва Пе тро ви ћа.

1555.   Бе ли ме двед : Ду шан Ра до вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2377 (1. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ду ша на Ра до ви ћа.

1556.   Ве ве ри ца : Ми ле на Јо во вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2388 
(19. апр. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ле не Јо во вић.

1557.   Вла ди ми ро ва пје сма : Рај ко 
Пе тров Но го.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2378 
(8. фе бру ар 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Рај ка Пе тро ва Но га.

1558.   Јул ска пе сма : Ра до мир Ан
дрић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2377 
(1. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ра до ми ра Ан дри ћа.

1559.   Ко ња ја ше Ми шу љак : Бо
жи дар Ти мо ти је вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2382 
(8. март 1985), стр. 8.

За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
дија на сти хо ве Бо жи да ра Ти мо ти
је ви ћа.

1560.   Лу ла и ка пе тан : Бра ни слав 
Црн че вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2379 
(15. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Бра ни сла ва Црн че
ви ћа.

1561.   Ма ти : Бран ко В. Ра ди че вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2380 
(22. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Бран ка В. Ра ди че ви ћа.

1562.   Мо ја пр ва љу бав : Дра го мир 
Ђор ђе вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2383 (15. март 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра го ми ра Ђор ђе ви ћа.

1563.   Не зва ни гост  : Сло бо дан 
Мар ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
238990 (26. апр. 1985), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сло бо да на Мар ко ви ћа.

1564.   О ле ко ви ма : Ра до ван В. Ка
ра џић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2381 
(1. март 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ра до ва на В. Ка ра џи ћа.

1565.   Оде др ве ће : Сло бо дан Па ви
ће вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2377 (1. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сло бо да на Па ви ће ви ћа.
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1566.   По вра так с фе ри ја : Дра го
мир Брај ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
23756 (18. јан. 1985), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Дра го ми ра Брај ко ви ћа.

1567.   Пре сли це : Је врем Бр ко вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
23756 (18. јан. 1985), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па ро
ди ја на сти хо ве Је вре ма Бр ко ви ћа.

1568.   Све се де вој чи ца ма ви ди у 
очи ма : Ми ло мир Ђу ка но вић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
23756 (18. јан. 1985), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ми ло ми ра Ђу ка но ви ћа.

1569.   Син ди кал но де те : Алек сан
дар Се ку лић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
238990 (26. апр. 1985), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Алек сан дра Се ку ли ћа.

1570.   Сли је пи миш : Ве сна Па рун.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2383 (15. март 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Ве сне Па рун.

1571.   Сто но га : Лу ко Па ље так.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2382 (8. март 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Лу ка Па љет ка.

1572.   То пли не тре ба : Вла ди мир 
Ан дрић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
2380 (22. феб. 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Вла ди ми ра Ан дри ћа.

1573.   Уса мље ни пас  : Сло бо дан 
Ста ни шић.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
238990 (26. апр. 1985), стр. 11.
За јед. ств. насл. : Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Сло бо да на Ста ни ши ћа.

1574.   Шта сам у шу ми ра дио : Гри
гор Ви тез.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 
238990 (26. апр. 1985), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Гри го ра Ви те за.

1575.   Шта све дје ца мо гу би ти  : 
Мла ден Ку шец.
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 2381 
(1. март 1985), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе ро ди је. – Па роди
ја на сти хо ве Мла де на Ку ше ца.

2002

1576.   Бе ли ме двед : Ду шан Ра до
вић : (19221984). 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
653 (16. сеп. 2002), стр. 12. 
Па ро ди ја на сти хо ве Ду ша на Ра до
вића.

1577.   Про тест на пе сма : Ми ро слав 
Ан тић : (19321986). 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
653 (16. сеп. 2002), стр. 13.
Па ро ди ја на сти хо ве Ми ро сла ва Ан
ти ћа.

1578.   У сре ду : Дра ган Лу кић.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
653 (16. сеп. 2002), стр. 12.
Па ро ди ја на сти хо ве Дра га на Лу ки ћа.

1579.   Ша ре на пти ца : Де сан ка Мак
си мо вић. 
У: Не вен. – ISSN 03518116, бр. 653 
(16. сеп. 2002), стр. 13.
Па ро ди ја на сти хо ве Де сан ке Мак
си мо вић.
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ТЕК СТО ВИ

1964

1580.   Vi li Bredl. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 87 (31. okt. 1964), str. 6.

1581.   Ju rij Bre zan. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 87 (31. okt. 1964), str. 6.

1582.   Ne ve sinj ska lo viš ta.
U: Oslo bo đe nje. – ISSN 03504352. 
– God. 21, br. 5797 (24. jul 1964), 
str. 8.

1583.   Ne ka ra ste ovaj grad. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 89 (29. nov. 1964), str. 1.

1584.   Њи хо во про ле ће / П. Зу бац, 
М. М. [Милорад Миленковић] 
Шум.
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 12, бр. 605 (1. мај 1964), стр. 
10.
О Клу бу мла дих писaца у Зре ња ни ну.

1585.   Pro fil jed ne ge ne ra ci je. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 89 (28. nov. 1964), str. 6.
O stu den ti ma.

1586.   Re kla ma ili Po manj ka nje ukusa. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 89 (28. nov. 1964), str. 7.
O pe snič kom po zi vu.

1587.   Sme lost i zre lost Mi ro sla va Ege
ri ća. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. nov. 1964), str. 6.
O kri ti ci M. Ege ri ća.

1588.   Su prot sta vi li se sti hi ji / Pe ro 
Zu bac, Ra de Obre no vić. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. nov. 1964), str. 12.
O po pla vi u Za gre bu.

1589.   Ubu du će pa žlji vi ji iz bor. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
7, br. 88 (14. nov. 1964), str. 3.
O ra du Ju go slo ven skog od bo ra za me
đu na rod nu raz me nu stu de na ta.

1965

1590.   Za pis iz ne kog pti či jeg le ta : re
por ta ža.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 100 (1. maj 1965), str. 5.

1591.   Ka kav je struč njak po tre ban 
za jed ni ci : pri log raz go vo ri ma o vi
so koš kol skoj re for mi. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 108 (25. dec. 1965), str. 5.

1592.   Li ce i na lič je stu dent ske kul
tu re. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 105 (6. nov. 1965), str. 7.
Po le mič ki tekst.

1593.   Ni oko šta. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
11, br. 8788 (nov.dec. 1965), str. 
16.
O po le mi ci u li stu Te le gram.

1594.   Ovaj maj ni je do šao – mi smo 
ga do ne li. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 98 (1. maj 1965), str. 1.
O pro sla vi Pr vog ma ja.
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1595.   Pa no ra ma mla de srp ske po e
zi je. 
U: Po let. – God. 3, br. 2021 (okt.nov. 
1965), str. 8.
Tekst o srp skoj po e zi ji.

1596.   Pa no ra ma mla de hr vat ske li
ri ke. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 103 (9. okt. 1965), str. 8.
O Ti tu Bi lo pa vlo vi ću, Ljer ki Mif  ki, 
Bran ku Boš nja ku i So nji Ma noj lo vić.

1597.   Tra ga nja za zve zdom. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 100 (15. maj 1965), str. 9.
O po e zi ji Goj ka Ja nju še vi ća.

1598.   Us put ni za pis iz se la L.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 99 (8. maj 1965), str. 6.

1966

1599.   Vred na i us pe la ak ci ja : za vr šen 
je pe to dnev ni se mi nar za čla no ve 
Sa ve za ko mu ni sta na Uni ver zi te tu.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 113 (9. apr. 1966), str. 1.

1600.   Za in te gra ci ju na sta ve i ok to
bar ski rok  : van red na skupšti na 
stu de na ta Me di cin skog fa kul te ta. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 113 (9. apr. 1966), str. 1.

1601.   Za gre bač ki pe sni ci na Fi lo zof
skom fa kul te tu.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 113 (9. apr. 1966), str. 3.

1602.   Ivan Ras te go rac. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 92 (apr. 1966), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: 5 pe sni ka.

1603.   Још је дан фа кул тет?
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6921 (11. феб. 1966), 
стр. 11.

1604.   Knji žev ni ime nik : Gi a co mo 
Scot ti.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 9697 (av g.sep. 1966), str. 12.

1605.   Knji žev ni ime nik : Da ni jel 
Dra go je vić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 89 (jan. 1966), str. 10. 

1606.   Knji žev ni ime nik : Zvo ni mir 
Mr ko njić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 89 (jan. 1966), str. 10. 

1607.   Knji žev ni ime nik : Ra de To mić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 99 (nov. 1966), str. 13.

1608.   Ко се бри не о обо ле лим сту
ден ти ма?
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6917 (7. феб. 1966), стр. 
8.

1609.   Mi o drag Sta ni sa vlje vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 92 (apr. 1966), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: 5 pe sni ka.

1610.   Mit o Bran ku Milj ko vi ću.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 99 (nov. 1966), str. 16.

1611.   Ne mo že se za po da na do Ja
pa na: od ka ran ta ni je do sa mo u pra
vlja nja za je dan tre nu tak.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 116 (24. sep. 1966), str. 4.



191

1612.   Ни на не бу ни на зе мљи. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6936 (26. феб. 1966), 
стр. 9.
О ра ду Драм ског сту ди ја Срп ског 
на род ног по зо ри шта.

1613.   Ni ko la Viš njić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 92 (apr. 1966), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: 5 pe sni ka.

1614.   O ko ga se Gluš če vić oglu šio. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 118 (29. okt. 1966), str. 8.
Po vo dom tek sta Zo ra na Gluš če vi ća 
„Po gled na raz voj srp ske knji žev no sti 
u XX ve ku” ob ja vlje nog u ča so pi su Iz
raz, ok to bar 1966.

1615.   Од не ми ла до не дра га. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6941 (3. март 1966), 
стр. 4.
За јед. ств. насл.: Са Но во сад ског 
уни вер зи те та. – О ван ред ним сту
ден ти ма.

1616.   Pa ra stos na Tr gu mi ra : re por
ta ža.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 112 (26. mart 1966), str. 6.

1617.   Пе сни ци у бе лим ман ти ли
ма. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6899 (20. јан. 1966), 
стр. 14.
О ра ду Кул тур ноумет нич ког клу ба 
„Ме ди ци нар”.

1618.   Pe tar Cvet ko vić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 92 (apr. 1966), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: 5 pe sni ka.

1619.   Slu čaj 8 ko mu ni sta.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 115 (7. мај 1966), str. 4.

1620.   Ste van Pe šić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 92 (apr. 1966), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: 5 pe sni ka.

1621.   Сти пен ди је или кре ди ти. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
25, бр. 6955 (17. март 1966), стр. 4.
За јед. ств. насл.: Са Но во сад ског 
уни вер зи те та.

1622.   Ti hi mo mak Mi šel Pol na ref. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 118 (29. okt. 1966), str. 2.
Re por ta ža iz Pa ri za.

1623.   Ću dlji va stu dent ska pu bli ka. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 117 (15. okt. 1966), str. 6.
O ma ni fe sta ci ji Stu dent ska ne de lja.

1624.   У све ту по зна ти – у Но вом 
Са ду – не!. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
25, бр. 6904 (25. јан. 1966), стр. 15.
О ра ду АКУД „Со ња Ма рин ко вић”.

1625.   Us pe si mla dih na uč ni ka : za
vr šen je VII struč ni kon gres stu de
na ta me di ci ne i sto ma to lo gi je Ju go
sla vi je.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 115 (7. maj 1966), str. 4.

1626.   „Фи ло зо фи” са ра ђу ју са За
гре бом. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6955 (17. март 1966), 
стр. 14.
О са рад њи сту де на та Фи ло зоф ског 
фа кул те та из За гре ба и Но вог Са да.
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1627.   Шкра ба ња по ра ри те ти ма : 
би бли о те ка Фи ло зоф ског фа кул
те та по се ду је ви ше би бли о фил
ских ра ри те та из лич не за о став
шти не књи жев ни ка Ста ни сла ва 
Ви на ве ра. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
25, бр. 6911 (1. феб. 1966), стр. 12.

1967

1628.   Be leš ke o Vi do sa vu Ste va no
vi ću.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 134 (27. nov. 1967), str. 11.

1629.   Vred no sti. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 1078 (julavg. 1967), str. 16.
O au ten tič nim kul tur nim po tre ba ma 
i vred no sti ma.

1630.   Da li je za mla de i križ bedž.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 36.

1631.   [Zagoričnikov „Aga mem
non”...]. 
U: Po let. – God. 2, br. 14 (dec. 1967), 
str. 23.
Za jed. stv. nasl.: 10 pje sa ma mla dih.

1632.   Zna mo li isti nu o rad nim akci
ja ma.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 8.

1633.   Ka ko se sve šver cu je po e zi jom.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 109 (sep. 1967), str. 16.

1634.   Knji žev ni ime nik : Adam Pu
slo jić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 13.

1635.   Knji žev ni ime nik : Goj ko Đo go. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 105106 (majjun 1967), str. 13.

1636.   Knji žev ni ime nik : Želj ko Sa
bol.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 101102 (jan.feb. 1967), str. 12.

1637.   Knji žev ni ime nik : Mi lan Mi
li šić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 112 (dec. 1967), str. 18.

1638.   Knji žev ni ime nik : Slav ko Le
be din ski.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 109 (sep. 1967), str. 13.

1639.   Knji žev ni ime nik : Slo bo dan 
Ra ki tić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 13.

1640.   Knji žev ni ime nik : Sto jan Vu
či će vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 103 (mart 1967), str. 15.

1641.   Knji žev ni ime nik : Ta nja Kra
gu je vić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 101102 (jan.feb. 1967), str. 12.

1642.   Knji žev ni ime nik : Ton ko Ma
ro e vić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 104 (apr. 1967), str. 13.

1643.   Ko me sme ta no vo sad ska Tri
bi na mla dih.
U: Po let. – God. 2, br. 7 (apr. 1967), 
str. 10.

1644.   No vi ča so pi si mla dih.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 36.
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1645.   O slo bo da ma.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 135 (16. dec. 1967), str. 1.

1646.   O slo bo da ma (II).
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 136 (20. dec. 1967), str. 6.

1647.   [Pe sma De pro fun dis...]. 
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 38.
Za jed. stv. nasl.: 10 pjesаma mla dih. 
– O pe smi Ja sne Mel vin ger.

1648.   Pe sme Ata na sa Van ge lo va.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 36.

1649.   Pr vi da ni je se ni : iz dnev ni ka 
pe sni ka.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 135 (16. dec. 1967), str. 1.

1650.   Slo bo da stva ra nja. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 16.
Po vo dom XIV ju go slo ven skog fe sti va
la u Pu li o slo bo di stva ra nja.

1651.   Slo vo ljub ve Bru na Po po vi ća. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 109 (sep. 1967), str. 16.

1652.   Sti mu lans au tor stva. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 107108 (julavg. 1967), str. 16.
O or ga ni zo va nju i fi nan si ra nju po zo
riš ne de lat no sti.

1653.   „Stra ži lo vo” i mla di stva ra o ci 
/ Mi ha i lo Har panj, Boš ko Iv kov, 
Pe ro Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 133 (18. nov. 1967), str. 1.
O IV stra ži lov skom su sre tu mla dih 
stva ra la ca Ju go sla vi je

1654.   Stra ži lov ski su sret 1967.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 8.

1655.   U mom sr cu po noć. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 130 (2. avg. 1967), str. 8.
O Vla di sla vu Pet ko vi ću Di su.

1656.   Fe no men „Encyclo pa e die mo
der ne”. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 109 (sep. 1967), str. 16.

1657.   Fe no men „Mi sle”.
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 36.

1968

1658.   Be leš ke o po e zi ji mla de ge ne
ra ci je.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 119120 (avg.sep. 1968), str. 
4041.

1659.   Dva sve ta po e zi je Raj ka Pe tro
va No ga.
U: Po let. – God. 3, br. 18 (apr. 1968), 
str. 23.

1660.   Zla to Sve to za ra Bal ti ća. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 122 (nov. 1968), str. 29.
Za jed. stv. nasl.: Iz kri tič kog dnev ni ka.

1661.   Knji žev ni ime nik : Ve ra Bla go
je vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 119120 (avg.sep. 1968), str. 22.

1662.   Knji žev ni ime nik : Pet ko Voj
nić Pur čar.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 117118 (junjul 1968), str. 
3031.
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1663.   Knji žev ni ime nik : Ti to Bi lo
pa vlo vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 113114 (jan.feb. 1968), str. 29.

1664.   [Pe snik Pe tar Gu delj...]. 
U: Po let. – God. 3, br. 16 (feb. 1968), 
str. 26.
Za jed. stv. nasl.: De set pje sa ma mla dih.

1665.   Sma tra mo / ... Pe ro Zu bac ... 
[et al.]
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 115116 (martapr. 1968), str. 
39.
Za jed. stv. nasl.: Ak tu el ni pro ble mi kul
tu re u Ju go sla vi ji.

1666.   [Stražilovski su sret do ne kle je 
is pu nio...].
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 115116 (martapr. 1968), str. 
46. 
Za jed. stv. nasl.: Re kli su na „Stra ži lo
vu”. – O IV stra ži lov skom su sre tu odr
ža nom u No vom Sa du. 

1667.   Tra ge di ja i re vo lu ci ja. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 123 (dec.1968), str. 9.

1668.   U obra nu Žil ni ka.
U: Po let. – God. 3, br. 19 (maj 1968), 
str. 35.

1669.   Čik – pro et con tra. 
U: Gle diš ta. – ISSN 00171166. – 
God. 9, br. 5 (maj 1968), str. 782786.
Za jed. stv. nasl.: Ide je i fiks ide je II. – O 
li stu „Čik”.

1670.   Šta je to „no va le vi ca”.
U: Gle diš ta. – ISSN 00171166. – 
God. 9, br. 4 (apr. 1968), str. 596599.
Za jed. stv. nasl.: Ide je i fiks ide je.

1969

1671.   Šta ne će mo uči ni ti ili Mo li tva 
za ge ne ra ci ju. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 158 (15. jan. 1969), str. 6.

1970

1672.   Ka ko se mo že na pi sa ti pe sma. 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – 
God. 34, br. 9 (19. maj 1970), str. 10.
O Vu ji ci Re ši nu Tu ci ću.

1673.   Rat ni ci Mi la na Tr ku lje. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
16, br. 142 (jul 1970), str. 33.

1674.   Sme hom pro tiv stra ha.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
16, br. 138 (mart 1970), str. 23.
O ka ri ka tu ri sti Bran ku Co ni ću.

1971

1675.   Gli na ko ja pe va. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 149 (jul 1971), str. 21.
O Dra go lju bu Adži ću Adži.

1676.   10 [десет] сли ка ра по во дом 
пр ве из ло жбе но во сад ских сли ка
ра у Мо де ни. – Ач Јо жеф, Алек сан
дар Ла кић, Ми ле та Ви то ро вић, 
Ми ло рад Ми хај ло вићМи ћа, Пе
тар Мо јак, Ду шан Но нин, Фе ренц 
Ма у рич, Ми ли вој Ни ко ла је вић, 
Бо го мил Кар ла ва рис, Пе тар Ћур
чић.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 2, бр. 11 (сеп. 1971), стр. [10
11].

1677.   8 [o sam] uvod nih na po me na. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 5, br. 2425 (nov. 1971 – feb. 
1972), str. 46. 
O srp skoj pri po ve ci u Voj vo di ni.



195

1678.   Po sle Tu ci ća i Zu bac o is toj te mi. 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
35, br. 9 (30. mart 1971), str. 8.
Od go vor na tekst V. Re ši na Tu ci ća „Quo 
va dis Po lja?”

1972

1679.   Кљу че ве ка пи ја Кар ло вач
ких пре дао пе сник Пе ро Зу бац. 
У: Кар ло вач ке но ви не. – Год. 2, 
бр. 34 (22. дец. 1972), стр. 8.
Реч П. Зуб ца на отва ра њу Бран ко вог 
ко ла, 22. де цем бар 1972.

1680.   У зна ку Бла ма : бе ле шка о 
ово го ди шњој књи жев ној про
дук ци ји у Вој во ди ни.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 31, бр. 9399 (31. дец. 1972, 1. 
и 2. јан. 1973), стр. 10.

1681.   U sve tloj kru ni ci ta me. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
18, br. 157 (mart 1972), str. 7.
O Mi li vo ju Mi ći Dra že ti nu.

1973

1682.   Apo lo gi ja pro sto ra ili Sli kar
stvo Ži vo ji na Miš ko va.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 7, br. 3435 (julokt. 1973), str. 
9798.

1683.   [Дежурни пе сник је онај...]. 
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 4, бр. 34 (окт. 1973), стр. 4.

1974

1684.   Na gra đe ni su oni ko ji do đu. 
U: Ve čer nji list. – ISSN 03505006. 
– God. 18, br. 4637 (31. avg. i 1. sep. 
1974), str. 10.

Kul tur ni pri log li sta po sve ćen je Struš
kim ve če ri ma po e zi je; gostured nik je 
Pe ro Zu bac.

1685.   Pe snič ke za po ve sti.
U: No vi Čik. – God. 1, br. 18 (od 16. 
do 23. ma ja 1974), str. 30.

1686.   Se ćam se Ne se ćam se . 
U: No vi Čik. – God. 1, br. 3 (od 31. 
jan. do 7. feb. 1974), str. 27.

1975

1687.   Lir ski ne mi ri Mi li vo ja Ni ko
la je vi ća.
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – 
God. 1, br. 4 (4. mart 1975), str. 6.

1977

1688.   Pe sni ko va reč o Ti tu.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
23, br. 225 (nov. 1977), str. 7.

1689.   Pe sni ko va reč o Ti tu. 
U: Stav. – ISSN 03513629. – God. 2, 
br. 45 (le toje sen 1977), str. 6566.

1690.   Сим бо ли че тво ро сло вља 
Ти то : по го вор књи зи „Вој во ди на 
пе ва Ти ту” ко ју из да је но во сад ски 
из да вач „Брат ствоје дин ство”.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 36, бр. 11168 (4. дец. 1977), 
стр. 15.

1978

1691.   Dnev nik : Pe ro Zu bac.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 172 (19. okt. – 2. dec. 1978), 
str. 58.

1692.   Zna mo ka ko će mo. 
U: Oko. – ISSN 0353475X. – God. 
6, br. 159 (20. apr. – 4. maj 1978), 
str. 5.
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Za jed. stv. nasl.: Kul tu ra iz ra zi te vi še
na ci o nal ne sre di ne : dan kul tu re SAP 
Voj vo di ne u Kon cert noj dvo ra ni „Va
tro slav Li sin ski”.

1693.   Отво ри мо ве ли ка вра та мла
ди ма.
У: Зби ва ња. – ISSN 03505103. – 
Год. 5 (26), бр. 165 (1421. сеп. 1978), 
стр. 8.

1694.   Umet nost ne će bi ti le po ču do. 
U: Oko. – ISSN 0353475X. – God. 6, 
br. 164 (29. jun – 13. jul 1978), str. 6.
Za jed. stv. nasl.: XI kon gres Sa ve za ko
mu ni sta Ju go sla vi je : re kli su o kul tu ri 
na XI kon gre su.

1980

1695.   [Драга де цо, мо ји бу ду ћи вр
шња ци...]. 
У: Деч је искре. – ISSN 03526779. 
– Год. 15, бр. 2 (окт. 1980), стр. 57.

1696.   *** [Ličnost i de lo Jo si pa Bro
za Ti ta...]. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
26, br. 255 (maj 1980), str. 183. 
Nad re đe ni stv. nasl.: Ti to va opre de lje nja.

1697.   На у чио нас је љу ба ви.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 39, бр. 12045 (15. мај 1980), 
Кул ту ра, на у ка, умет ност, год. 2, 
бр. 20, стр. III.
За јед. ств. насл.: Ре кли су о Ти ту.

1981

1698.   Gdje će pi sci ne go sa dje com. 
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 7, br. 56 (19811982), str. 36.
O mo guć no sti ma li te rar nog pro gra ma 
u okvi ru Ju go slo ven skog fe sti va la dje
te ta.

1699.   Ste van Do ronj ski : in me mo
ri am. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
9, br. 246 (20. avg.3. sep. 1981), str. 3.

1700.   Šta fe ta. 
U: Ko mu nist. – ISSN 03509206. 
– God. 39, br. 1262 (22. maj 1981), 
str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Ume sto dnev ni ka. 

.

1982

1701.   Jo van Ve se li nov Žar ko : in me
mo ri am. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
10, br. 259 (18. feb. – 4. mart 1982), 
str. 3.

1983

1702.   [Dra gi Ma slač kov ci...].
U: Ma sla čak. – ISSN 03508145. – 
God. 9, br. 2 (19831984), str. 23.

1984

1703.   Za vi čaj su lju di.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 11, бр. 38 (је сен 1984), стр. 27.

1704.   Пи са ње као траг у све ту.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 11, бр. 38 (је сен 1984), стр. 24.

1705.   Pti ca slo bo de. 
U: Glas Sa ve za re zer vnih voj nih 
sta re ši na SAP Voj vo di ne. – Br. 25 
(okt. 1984), str. 1.

1706.   Ceo je dan ži vot. 
U: Una. – ISSN 03524698. – God. 
1, br. 5 (16. apr. 1984), str. 10.
Za pis o No vom Sa du.
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1986

1707.   Дал ма ци ји у по хо де. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
42, br. 2762 (19. dec. 1986), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. 

1708.   До нео је пре гршт ле по те. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 45, бр. 14245 (27. јун 1986), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: На вест о смр ти 
Ми ро сла ва Ан ти ћа.

1709.   Има ти пе сни ка. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
42, br. 2761 (12. dec. 1986), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О 
Скен де ру Ку ле но ви ћу.

1710.   Lju di ula ze u dan : za jed nu 
sli ku Zdrav ka Man di ća. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 19, br. 104105 (dec. 1986), str. 
118119.
Pe sma i kra ći esej o sli kar stvu Z. Man
di ća.

1711.   Šta fe ta mla do sti. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
42, br. 27632764 (26. dec. 1986), 
str. 24.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop.

1987

1712.   Glum ci su sti gli. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2788 (19. jun 1987), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O su sre tu 
stu de na ta za vrš nih go di na aka de mi ja 
dram skih umet no sti.

1713.   Da se bo lje raz u me mo. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 43, 
br. 27802781 (27. apr. 1987), str. 22.

Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O pro ble
mi ma mla dih ge ne ra ci ja.

1714.   Де сет на род них хе ро ја за 
јед ног За го ра.
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2774 (31. март 1987), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О од
но су цр кве и мла дих

1715.   Де ца су пра ви свет. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2787 (2. jul 1987), str. 12.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – По во
дом 30их Зма је вих деч јих ига ра.

1716.   Зар већ го ди на?
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2789 (26. jun 1987), str. 16.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – По во
дом го ди шњи це смр ти Ми ро сла ва 
Ан ти ћа.

1717.   Из ина та. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2786 (5. jun 1987), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – По во
дом Да на мла до сти.

1718.   Ипак се кре ће. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2779 (17. apr. 1987), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – Им пре
си је по во дом на пи са у днев ној и не
дељ ној штам пи.

1719.   Ис па да ње из во за ре во лу ције.
У: Реч мла дих. – ISSN 03519554. 
– Бр. 179 (15. феб. 1987), стр. 2.

1720.   Maj sto ru je la ko : (uz no ve pe
sme za de cu Lu ka Pa ljet ka). 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 13, br. 12 (pro le ćele to 
1987), str. 77.
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1721.   Man gu pi u na šim re do vi ma. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2771 (20. feb. 1987), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O idej nim 
kre ta nji ma u kul tu ri.

1722.   Mo že i sku pa. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2776 (27. mart 1987), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O za jed
niš tvu u Ju go sla vi ji.

1723.   Moj uči telj Ibra him. 
U: Pro svjet ni list. – ISSN 00331678. 
– God. 42, br. 747 (25. nov. 1987), 
str. 1213.

1724.   На клу пи за ре зер ве. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2777 (3. апр. 1987), стр. 12.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О запо
шља ва њу мла дих струч ња ка.

1725.   [Na na ma je da gra di mo mo
sto ve...]. 
U: Bil ten Grad skog ko mi te ta SK 
No vi Sad. – God. 12, br. 11 (okt. 
1987), str. 2425.

1726.   Na le vo krug!
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2768 (30. jan. 1987), str. 16.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O de sni ci 
u po li ti ci i kul tu ri.

1727.   Ne ma ti An ti ća. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2767 (22. jan. 1987), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O mla di ma 
i umet no sti.

1728.   Но ви оби ча ји. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2766 (16. јан. 1987), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О ле
ви ци у кул ту ри.

1729.   О ću te ćoj le vi ci. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2772 (27. feb. 1987), стр. 14.
Za jed. stv. nasl.: Pe ri skop. – O kri zi u 
kul tu ri.

1730.   Окус де тињ ства. 
У: Тиктак. – ISSN 03515311. – Год. 
18, бр. 19 (19871988), стр. 1213. 
Број по све ћен Зма је вим деч јим 
игра ма у Но вом Са ду.

1731.   Окус до мо ви не. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2770 (13. феб. 1987), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О га
стар бај те ри ма.

1732.   Оно ма ло ду ше. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2773 (6. mart 1987), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О за јед
ни штву у Ју го сла ви ји.

1733.   По вра так за ви ча ју. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2778 (10. apr. 1987), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп.

1734.   Сан и зби ља. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2769 (6. feb. 1987), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О кри
зи у дру штву.

1735.   Са ра јев ска зи ма. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 43, 
бр. 2774 [тј. 2775] (13. тј. 20. март 
1987), стр. 12.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – О исто
и ме ној кул тур ној ма ни фе ста ци ји.

1736.   Sve je, u stva ri, igra. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 13, br. 4 (zi ma 1987), str. 81.
Tekst o po e zi ji Duš ka Tri fu no vi ća. 
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1737.   Ста ро као но во. 
U: Rad. – ISSN 03534588. – God. 
43, br. 2782 (8. maj 1987), str. 14.
За јед. ств. насл.: Пе ри скоп. – По во
дом про сла ве Пр вог ма ја.

1738.   Uvod u či ta nje no vog Ba bi ća. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 13, br. 3 (je sen 1987), str. 57.
Tekst o po e zi ji Go ra na Ba bi ća.

1988

1739.   Да ли су нам де ца при ја те љи.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 66, бр. 14870 (23. март 1988), 
стр. 9.

1740.   Да ни на ших мла до сти. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14931 (25. мај 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1741.   „Зар то га има, Ја ро”?. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14966 (29. јун 1988), 
стр. 5.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
кри зи мо ра ла; по ми њу се Ја ра Риб
ни кар и Скен дер Ку ле но вић.

1742.   Зво но са Јер мен ске цр кве. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14835 (17. феб. 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. –  
О ста рим и но вим згра да ма Но вог 
Са да.

1743.   Ја бу ке То до ра Ма ној ло ви ћа. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14800 (13. јан. 1988), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1744.   Јед ном би ћу стар. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14828 (10. феб. 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
ста ро сти.

1745.   На пред на ши.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14952 (15. јун 1988), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1746.   Не ма Не ре тве у Ка на ди.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 15043 (14. сеп. 1988), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
Ма ти ји Па у нов ској.

1747.   Обла ци Бран ка [тј. Драгана] 
Стој ко ва. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 15050 (21. сеп. 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1748.   Одоц не ла че стит ка. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14856 (9. март 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
Да ну же на.

1749.   Онај Звон ко из Ву ко ва ра.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14800 (13. јан. 1988), 
стр. 9.

1750.   Pirc i Šulc. 
U: Oslo bo đe nje. – ISSN 03546179. 
– God. 45, br. 14555 (25. dec. 1988), 
Ne dje lja, str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Od bra na na ša. – O Ju
go slo ven skoj na rod noj ar mi ji.
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1751.   Reč ca o Mo šu.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 14, br. 3 (je sen 1988), str. 55.
Tekst o po e zi ji Mo ša Oda lo vi ća.

1752.   Сви рај то, опет, Сем! 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14924 (18. мај 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – 
По во дом фил ма „Ка за блан ка”.

1753.   Se dam tam bu ra ša.
U: Oslo bo đe nje. – ISSN 03504352. 
– God. 45, br.14541 (11. dec. 1988), 
Ne dje lja, str. 20.
Po vo dom smr ti Ja ni ke Ba la ža.

1754.   Сте фан и ма ђи о ни чар. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14849 (2. март 1988), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
Сте фа ну Ми лен ко ви ћу. 

1755.   Стран ци и Цр но гор ци. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14917 (11. мај 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1756.   Те жа ци Мар ти на Јо на ша.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14842 (6. феб. 1988), 
стр. 7.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1757.   Хеј Ју го сло ве ни!
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 15057 (28. сеп. 1988), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду.

1758.   Чо век без за ви ча ја.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14959 (22. јун 1988), 
стр. 9.

За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – О 
сли ка ру Сло бо да ну Је ре ми ћу Је ре
ми ји.

1759.   Џа ми ља са Пла ве оба ле или 
Ра дост ра них лек ти ра.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 46, бр. 14793 (6. јан. 1988), 
стр. 6.
За јед. ств. насл.: Сре дом у сре ду. – 
По во дом исто и ме не при че Чин ги за 
Ајт ма то ва.

1760.   Шта би са да ре као . 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 45, br. 14529 (28, 29. и 30. 
nov. 1988), Ne dje lja, стр. 5.
За јед. ств. насл.: Ју го сла ви ја да нас. 
– О Ју го сло ве ни ма и ју го сло вен ству.

1989

1761.   Alf je sti gao. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14851 (22. okt. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O van ze malj ci ma.

1762.   Ba ba Pe na vu ša. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14725 (18. jun 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O na rod noj skulp tor ki So fi ji Na le ti lić.

1763.   Bo e ma.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14704 (28. maj 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O mi nu lim vre me ni ma.

1764.   Go ra nov ci i kon gres ama te ra. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14608 (19. feb. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Po vo dom če tr de set go di na KUD „Ivan 
Go ran Ko va čić” iz Za gre ba. 
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1765.   Dje ca, dje ce, dje ci. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14718 (11. jun 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O no vim ge ne ra ci ja ma.

1766.   Dok to re, du ša me bo le. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14746 (9. jul 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Za jed. stv. nasl.: Do mo vi na bo le snih 
emo ci ja. – O psi ho so mat skim obo lje
nji ma, o dok to ru Pr vo sla vu Mar ko vi ću.

1767.   Du brav ka i ko koš.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14587 (29. jan. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O kri zi u druš tvu.

1768.   Du brov nik, je sen.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14858 (29. okt. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 

1769.   Ej, ko man dan te. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14573 (15. jan. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Za jed. stv. nasl.: Ume sto pi sma maj sto
ru, sa se tom. – Po vo dom pred lo ga da 
se iz či tan ki iz ba ce pe sme o Ti tu P. 
Zub ca.

1770.   Je dan dan ži vo ta. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14697 (21. maj 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O sen ti men tal nom vas pi ta nju.

1771.   Je re mi ja. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14830 (1. okt. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O sli ka ru Slo bo da nu Je re mi ću Je re mi ji.

1772.   Je se nji nov ko fer. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14629 (12. mart 
1989), Ne dje lja, str. 23. 
O pe re stroj ci.

1773.   YU – mo ja de že la. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14566 (8. jan. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Od sna do ja ve.

1774.   Knji ga dru go va, opet. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14657 (9. apr. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O re print iz da nju isto i me ne knji ge.

1775.   Ko je to mi slio da Su ba ne pi še 
pe sme. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 15, br. 34 (je senzi ma 
1989), str. 61.
Tekst o po e zi ji Ra do mi ra Su bo ti ća u 
iz bo ru P. Zub ca.

1776.   Ko na i Po ljak. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14636 (19. mart 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Mi ro sla vu Ko neč nom i Dže ma i lu 
Po lja ko vi ću.

1777.   Le so. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14865 (5. nov. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O pe sni ku Alek san dru Iva no vi ću Le su.

1778.   Ma jor Mi ša. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14601 (12. feb. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O li ku iz se ri je „Vi še od igre” Slo bo da
na Sto ja no vi ća i Zdrav ka Šo tre.
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1779.   Med i ala.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14732 (25. jun 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Me di a li.

1780.   Mi lo mi je ju tro.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14788 (20. avg. 1989), 
Ne dje lja, str. 19. 
O Romi ma.

1781.   Ne ka na ma Duš ka. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14781 (13. avg. 1989), 
Ne dje lja, str. 19. 
O pe sni ku Duš ku Tri fu no vi ću.

1782.   Ne si mov štit. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14891 (3. dec. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O sli ka ru Ne si mu Ta hi ro vi ću.

1783.   Od la zak ma log prin ca. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14774 (6. avg. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Đa ni ju Sal ko vi ću. 

1784.   Pa le sam na svi je tu. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14753 (16. jul 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O sa mo ći.

1785.   Pe snik iz Po ro di ce bi strih po
to ka. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 15, br. 12 (pro le ćele to 
1989), str. 57.
Tekst o po e zi ji Bo ži da ra Man di ća u iz
bo ru P. Zub ca.

1786.   Pi sma ka lu đe ri ce. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14879 (19. nov. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Po vo dom knji ge: „Pi sma por tu gal ske 
ka lu đe ri ce iz XVI II ve ka”, Beo grad, 1981.

1787.   Pje vač. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14802 (3. sep. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O pe va ču Da vo ri nu Po po vi ću.

1788.   Pje sni ci na Pli tvi ca ma. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14622 (5. mart 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O pe snič kom su sre tu iz 1956. g.

1789.   Pe ro Zu bac. 
U: Zrin ski. – God. 3, br. 3 (apr. 1989), 
str. 7.
O pro mo ci ji knji ge „Hr vat ski puč ki 
pje snik Flo ri jan An dra šec” Zvo ni mi ra 
Bar to li ća.

1790.   Pje snik i grad. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14816 (17. sep. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O To mi sla vu Ra ko če vi ću : „Va ra ždin
ske ve če ri”.

1791.   Po bra tim stvo po ne vo lji. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14664 (16. apr. 1989), 
Ne dje lja, str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Čo vjek čo vje ku.

1792.   Por tu gal ski ad mi ral. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14823 (24. sep. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Slo bo da nu Mar ko vi ću (Li be ro Mar
ko ni).
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1793.   Pre o bra že nja. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14650 (2. apr. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O pe snič kom je zi ku.

1794.   Pri ča o Mi la nu Di ru. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14643 (26. mart. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 

1795.   Proš log lje ta u Ma ri jen ba du. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14760 (23. jul 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O se ća nju.

1796.   Put na za lom. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14767 (30. jul 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O ko mu ni ka ci ji.

1797.   Ra no i ka sno. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14594 (5. feb. 1989), 
Ne dje lja, str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Umje sto dnev ni ka.

1798.   Ro sa. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14683 (7. maj 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O pro fe so ru mu zi ke Vo ji sla vu Mu ni
ši ću iz Ne ve si nja.

1799.   „Ru ži ca sam bi la...”. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14580 (22. jan. 1989), 
Ne dje lja, str. 23.
Za jed. stv. nasl.: Puč ki pe sni ci.

1800.   Sta ra pi sma.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14615 (26. feb. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 

1801.   Ćer ka Raj mon da Pe ter so na.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14898 (10. dec. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 

1802.   Ur ne bes. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14690 (14. maj 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Le to pi su 19631964 Sa ve za stu de na
ta Uni ver zi te ta u Beo gradu.

1803.   Ča ko več ki nok tur no.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14739 (2. jul 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 

1804.   Čo vjek od zvi je zda.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14678 (30. apr., 1. i 2. 
maj 1989), Ne dje lja, str. 23. 
O Mi ro sla vu An ti ću.

1805.   Čo vjek u re den go tu. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14809 (10. sep. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Ti ho mi ru Pa vlo vi ću.

1806.   Dža mi lja. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14795 (27. avg. 1989), 
Ne dje lja, str. 19. 
Po vo dom isto i me ne pri če Čin gi za Ajt
ma to va.

1807.   Ši ba. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14886 (26. nov. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
O Haj ru di nu Kr vav cu.

1808.   Štap go spo di na Bal za ka. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14844 (15. okt. 1989), 
Ne dje lja, str. 27.
O pri či Slav ka Le be din skog.
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1990

1809.   Do bar pe snik zla ta vre di. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 16, br. 34 (je senzi ma 1990), 
str. 75.
Tekst o po e zi ji Dra go mi ra Braj ko vi ća 
u iz bo ru P. Zub ca.

1810.   Mom či lo vih še zde set deč jih 
go di na. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 16, br. 12 (pro le ćele to 1990), 
str. 43. 
Tekst o po e zi ji Mom či la Te ši ću u iz bo
ru P. Zub ca.

1991

1811.   Lir sko ču do ili Zvo ni mir Per ko. 
U: Her ce go vi na. – ISSN 03514552. 
– Br. 1 (jan. 1991), str. 22.

1812.   Му зе и то по ви. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 38 (28. апр. 1991), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Ка ко спа сти Ју го сла
ви ју.

1813.   Ne ma nam spa sa : ne ak tu el ni 
za pi si. 
U: Ne dje lja. – ISSN 03535975. – Br. 
50 (3. feb. 1991), str. 16.
O ju go slo ven stvu.

1814.   Spo me ni ci na toč ki ći ma : ne
ak tu el ni za pi si.
U: Ne dje lja. – ISSN 03535975. – Br. 
72 (7. jul 1991), str. 2627.
O ha o tič nom vre me nu.

1815.   [У сред њо ве ков ном ам бле му 
Но вог Са да...]
У : Но ви не 8. ју го сло вен ског фе сти
ва ла тр жи шних ко му ни ка ци ја. 
– [Бр.] 1 (18. дец. 1991), стр. 1.

1992

1816.   Bla ga reč u vre me nu bez u mlja : 
za lud ni za pi si, ja nu ar 29, sre da, 
1992. 
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 243244 (2930. avg. 1992), 
str. XVII.

1817.   Da ni sa ku plja nja smr tov ni ca : 
za lud ni za pi si. 
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 250251 (56. sep. 1992), str. 
XVII.

1818.   Ži vi mo vre me smr ti : za lud ni 
za pi si, če tvr ti fe bru ar, uto rak. 
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 334337 (28, 29, 30. nov. i 1. 
dec. 1992), str. XX.

1819.   Pri ča o do brom dr ve tu : za
lud ni za pi si.
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 313314 (78. nov. 1992), str. 
XVI.

1820.   Šuš ta nje ve tra u gra na ma : za
lud ni za pi si, 13. fe bru ar (Me di a la, 
zlo vre me). 
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 355356 (1920. dec. 1992), 
str. XVII.

1993

1821.   Kad bi mo glo od jed nom da 
raz da ni : za lud ni za pi si.
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
71, br. 3738 (67. feb. 1993), str. XVI.

1822.   Kan to ni za ci ja de či jih sno va : 
za lud ni za pi si.
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
71, br. 101102 (1011. apr. 1993), str. 
XVI.
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1823.   Mo star u de vet sli ka. 
U: Ne za vi sni. – ISSN 03543234. 
– Br. 38 (20. nov. 1993), str. 67.

1824.   Мо стар ске ки ше кур шу ма. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 40 (12. јул 1993), стр. 16.
Из ја ва о мо ћи умет но сти.

1825.   Но ви ста ри мост.
У: Нин. – ISSN 00276685. – Бр. 2238 
(19. нов. 1993), стр. 22.
О мо сту у Мо ста ру

1826.   Окус де тињ ства. 
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка 
и раз гле дан ка Зма је вих деч јих 
ига ра / [приредио] Ра де Обре но
вић. – Но ви Сад : Зма је ве деч је 
игре, 1993. – Стр. 122.
Про зни за пис.

1827.   San o Go lu bi ću : za lud ni za
pi si, 24. fe bru ar ’92. 
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
71, br. 5859 (2728. feb. 1993), str. 
XVI.
Tekst o re vo lu ci o na ru Mu sta fi Go lu
bi ću.

1828.   Шан тић и де тињ ство. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 19, бр. 12 (1993), стр. 2728. 

1995

1829.   Мла дост. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 21, бр. 34 (1995), стр. 65. 
О по е зи ји Ду ша на Ва си ље ва.

1830.   Ра де Обре но вић или Од бра
на де тињ ства. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 21, бр. 12 (1995), стр. 1112. 

1996

1831.   Да ли де ца мо гу из ме ни ти 
свет?
У: Вал. – Бр. 9 (7. ок то бар 1996), 
стр. 20.

1997

1832.   Био јед ном.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11454 (2. нов. 1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1833.   Бор са Гр ме ча : мно ге су го
ди не и шут ње ме ђу на ма. И је дан 
цио рат.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11461 (9. нов. 1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – 
Текст о Ми ши Ма ри ћу.

1834.   Го рак хљеб. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11489 (7. дец. 1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
но ви нар ском по зи ву.

1835.   До бро ју тро до бро то.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11475 (23. нов. 1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
сли ка ру Ми ло ва ну Ра ду ло ви ћу.

1836.   О уми је ћу за бо ра вља ња. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11482 (29, 30. нов. и 1. дец. 
1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1837.   Обла ци и об ли ци. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11503 (21. дец. 1997), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
Ми ју Ми ју шко ви ћу. 
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1838.   По след ња фла ша Ста љи но
вог ви на. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11468 (16. нов. 1997), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
ве че ри код Јо си па Бро за Ти та.

1839.   При ча о ра ту и пи сцу. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11496 (14. дец. 1997), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
Алек сан дру Се ве ри ну. 

1840.   То ма со ви. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11513 (31. дец. 1997 – 1, 
2. и 3. јан. 1998), стр. 12.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
Пе тру и Дра ги ци То мас, цр но гор
ским глум ци ма.

1841.   Хље ба као не ба. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11510 (28. дец. 1997), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
Но вом Са ду.

1998

1842.   Ала је леп овај свет. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11521 (11. јан. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
деч јој књи жев но сти.

1843.   Афе рим Не си ме!
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11612 (12. апр. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
сли ка ру Не си му Та хи ро ви ћу.

1844.   Бо сна, зе мља од сна. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11652 (24. мај 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1845.   Гра фи ти су по ру ке ге не ра
ци је. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11584 (15. март 1998), 
стр. 8.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1846.   Да ни лов ор ден за Ве ли ког 
Гет сби ја. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11570 (1. март 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
ро ма ну Ско та Фиц џе рал да.

1847.   Два фо то са Лен ке Дун ђер
ске.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11528 (18. јан. 1998), 
стр. 13.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1848.   Жи вје ће овај на род.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11563 (22. феб. 1998), 
стр. 9. 
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1849.   За те че ни на фо то гра фи ја ма. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11659 (31. мај 1998), 
стр. 6.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1850.   Јед но ље то у Мо скви.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11631 (3. мај 1998), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.
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1851.   Ју на штво Мар ка Пи пе ри ћа. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11591 (22. март 1998), 
стр. 12.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
до бро вољ цу из 1848.

1852.   Леп тир би је лих кри ла. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11514 (4. јан. 1998), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – 
По во дом ро ма на „Леп тир бе лих 
кри ла” Са ње Па ри по вић.

1853.   Ман да ри не из ави о на. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11549 (8. феб. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – 
Се ћа ње на Са би ну, дру га ри цу из 
де тињ ства.

1854.   Ми ро слав и Мо стар. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11729 (9. авг. 1998), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
Ми ро сла ву Ан ти ћу.

1855.   Од ла зе глум ци. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11514 (4. јан. 1998), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1856.   Пин до из Бр ску та. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11757 (6. сеп. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
пе сни ку Ми ло ра ду Пре до је ви ћу. 

1857.   Про из вод ња ра до сти. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11886 (31. дец. 1998, 1, 
2. и 3. јан. 1999), стр. 46.
О пе сни ку Дра га ну Ра ду ло ви ћу. 

1858.   Све ти о ни ци у рав ни ци. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11577 (8. март 1998), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
ва ја ру Јо ва ну Сол да то ви ћу.

1859.   У по мен Ви соц ком, при ја те
љу Цр не Го ре.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11687 (28. јун 1998), стр. 13.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
пе сни ку Вла ди ми ру Ви соц ком.

1860.   У сла ву Пе ра Ка пе та но ви ћа.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11605 (5. апр. 1998), стр. 8.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1861.   Ули ца Но ва ка Ра мо ва. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – Год. 
54, бр. 11619 (19. апр. 1998), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
пе сми Ви та Ни ко ли ћа.

1862.   Цр ве ни шал. 
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11556 (15. феб. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је. – О 
пе сни ку Вла ди ми ру На сти ћу.

1863.   Шпа ни ја у сје ћа њу и ствар
но сти.
У: По бје да. – ISSN 03504379. – 
Год. 54, бр. 11542 (1. феб. 1998), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Без но стал ги је.

1999

1864.   Ka ko osve tli ti sve tlost?
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 33, br. 165167 (okt. 1999), str. 
4143.
O sli ka ru Zdrav ku Man di ću.
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1865.   Нер мин Ба то Levy. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 13, бр. 4446 (1999), стр. 9. 
О по е зи ји Нер ми на Ле ви ја.

1866.   Ne si mu, opet iz du še. 
U: Ve čer nje no vi ne. – ISSN 0352
261X. – God. 35, br. 10386 (24. sep. 
1999), str. 24.
O mo star skoj iz lo žbi sli ka ra Ne si ma 
Ta hi ro vi ća.

1867.   Ne si mu, opet iz du še. 
U: Front slo bo de. – ISSN 0350
3860. – God. 56, br. 3439 (1. sep. 
1999), str. 8.
O mo star skoj iz lo žbi sli ka ra Ne si ma 
Ta hi ro vi ća.

1868.   Ter ra ili Ume će vo lje nja. 
U: Ter ra : In ter na ti o nal Sculp tu re 
Sympo si um, Ki kin da. – Ki kin da : 
„To za Mar ko vić” : Ga le ri ja Ter ra, 
[1999]. – Str. [20].

2000

1869.   Аква рел као лир ска фор ма : 
о аква ре ли ма Ђор ђа Ла зи ћа 
Ћап ше. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1415, бр. 4749 (20002001), 
стр. 106107.

2001

1870.   Ago ra ’93, mo žda uza lud no! 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 45 (9. nov. 2001), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1871.   Bo dro gva ri, Ka la mo ta, dav na 
le ta. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 42 (19. okt. 
2001), str. 10.

Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O fi lo zo fu Fe ren cu Bo dro gva ri ju. 

1872.   De set su bo tič kih go di na Duš
ka Ra do vi ća. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 21 (25. maj 
2001), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1873.   До бри де чак До бри ца. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 5 (2001), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О да
ро ви том де ча ку До бри ци Ћо си ћу.

1874.   До бри ца Ерић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пе ро Зу бац о пи
сци ма.

1875.   Evro pa De žea Ko sto la nji ja.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 25 (22. jun 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1876.   Za pis po či ta nju mi niro ma na 
Pe tra Vu ko va.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56. 56, br. 22 (1. jun 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1877.   Јо ва на из Зе му на. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 4 (2001), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О Јо
ва ни Ан ђе лић.

1878.   Jo van čić u Som bo ru. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 43 (26. okt. 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O sli ka ru Mi ro sla vu Jo van či ću.
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1879.   Kad su te le fo ni bi li tro ci fre ni.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 49 (7. dec. 
2001), str. 1213.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1880.   Ka mi i Kr stić. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 19 (11. maj 
2001), str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Tekst o pi scu Boš ku Kr sti ću.

1881.   Ма ла при ча о ма лој Со њи. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 1 (2001), стр. 38.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О по
е зи ји Со ње Ђу кић.

1882.   Man sar da na še mla do sti.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 50 (14. dec. 
2001), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pi scu Boš ku Kr sti ću.

1883.   Mi sa o na spi ra la Be le Du ran ci ja.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 47 (23. nov. 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1884.   Na đe na reč, iz gu blje no vre me.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 29 (20. jul 
2001), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pri či Mi lo va na Mi ko vi ća.

1885.   Ne bu di tu žan, Pje ro. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 38 (21. sep. 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Po vo dom pi sma Mi ša Ma ri ća. 

1886.   „Neš to tu žno sni lo mi se”.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 31 (3. avg. 2001), 
str. 10.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pe sni ku Iva nu Pan či ću.

1887.   Ни ко ли на Цр но бр ња. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 3 (2001), стр. 32.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца.

1888.   О su bo tič koj sa mo do volj no sti.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 48 (30. nov. 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1889.   Pa non ska ku ća An tu na Ru din
skog. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 33 (17. avg. 
2001), str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O su bo tič kom ar hi tek ti.

1890.   Pe sme Oto ve iz 1967. ili „Kak
tusdo ba”. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 32 (10. avg. 
2001), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O po e zi ji Ota Tol na i ja.

1891.   Пу то ва ње или Тра гом „Бе
лих пљу ско ва” Са ве Ха лу ги на.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1516, бр. 5053 (20012002), 
стр. 177178.

1892.   Ra nom i po znom Mer ko vi ću. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 37 (14. sep. 
2001), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pe sni ku La za ru Mer ko vi ću. 
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1893.   Sa va Ha lu gin ili Uob li ča va nje 
ne mi ra.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 36 (7. sep. 
2001), str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1894.   „Sad sve jed no, reč po sto ji” .
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 46 (16. nov. 
2001), str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O po e zi ji Ka ro lja Ača.

1895.   Saj ko ili Uči ni ti vre me ne pro
la znim.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 34 (24. avg. 
2001), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O sli ka ru Iš tva nu Saj ku.

1896.   Све ти свет све тло сти Са ве 
Стој ко ва.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1516, бр. 5053 (20012002), 
стр. 186188.

1897.   Set no se ća nje na Klar skog. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 41 (12. okt. 
2001), str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pi scu Jo si pu Klar skom.

1898.   Се ћам се .
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 1 (2001), стр. 19.
О глу ми ци Ми ри Ба њац.

1899.   Се ћам се .
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 2 (2001), стр. 19.
О се ћа њу.

1900.   Se ća te li se Spi ri do na? 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 35 (31. avg. 2001), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pe sni ku Spi ri do nu Mi ti ću.

1901.   Su bo tič ke fon ta ne, iza zov več
no sti.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 44 (2. nov. 2001), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1902.   Su bo tič ki kar ton ski ko fer Ste
va na Ra ič ko vi ća.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 24 (15. jun 2001), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1903.   Tri de set tri go di ne iz me đu dve 
opo me ne. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 27 (6. jul 2001), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O ra du knji žev ni ka Ba lin ta Vuj ko va.

1904.   Уме ће на три во де – за пис о 
Са ви Ха лу ги ну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1516, бр. 5053 (20012002), 
стр. 179180.

1905.   Ha mlet iz Su bo ti ce : ma lo po
zna to o La za ru Ko sti ću.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 15 (13. apr. 2001), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1906.   Ча роб но ју је и гле да ти и слу
ша ти.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 2 (2001), стр. 34.
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За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О Ан
дреи Крич ко вић. 

1907.   Šte fa ni ji, po sle mno go go di na. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 40 (5. okt. 2001), 
str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pe smi Duš ka Tri fu no vi ća.

2002

1908.   Vo zo vi na še mla do sti. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 28 (12. jul 2002), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1909.   Vu ki ca Zla ti će va. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 46 (15. nov. 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O su bo tič koj knji žev ni ci.

1910.   Go di na u re či ma i pri zo ri ma. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 51 (20. dec. 2002), 
str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O ka len da ru pi sca B. Kr sti ća i sli ka
ra I. Saj ka.

1911.   Go spo da dru go vi.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 40 (4. okt. 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1912.   Grad ska ku ća.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 49 (6. dec. 2002), 
str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1913.   Da ni luš ka i Lo nja – ne fik cij ska 
pri ča. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 22 (31. maj 
2002), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O sli ka ru Le o ni du Šej ki i pi scu Da
ni lu Ki šu. 

1914.   Dnev nik, ne po u zdan sve dok.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 32 (9. avg. 
2002), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1915.   Dnev ni ci, vre me ne pro la zno.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 17 (26. apr. 
2002), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
O svo jim dnev nič kim za pi si ma (Bor ba, 
1992) i za pi si ma Be le Du ran ci ja (Ru
ko ve ti, 1992. i 1993).

1916.   Дра га на из Са ви ног Се ла. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 1 (2002), стр. 31
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О 
Дра га ни Бо жо вић

1917.   Дра ги про фе сор Пан. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 99, бр. 31909 (5. сеп. 2002), По
ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 3014, 
стр. III.
За јед. ств. насл.: Се ћа ње из де тињ
ства. – О про фе со ру Бо ри во ју Па ну.

1918.   Du ga pe snič ka ću ta nja Du ša
na Ma lu še va.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 13 (29. mart 
2002), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.
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1919.   Za du žbi ne, trag onih vre me na.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 29 (19. jul 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1920.   За пис о ма лој Са ри. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 9 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О Са
ри Мар ко вић. 

1921.   Za pi san pri zor iz se ća nja : o 
sli ka ma Lji lja ne Hor vat.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 45 (8. nov. 
2002), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1922.   Zve zda ni, već me đu zve zda ma. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 4 (25. jan. 2002), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O knji žev ni ci Zve zda ni Ša rić.

1923.   Zvuk u no ći. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, god. 53, br. 6 (8. 
feb. 2002), str. 13.

1924.   Злат на Ви шња из Кру шев ца.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 10 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О Ви
шњи Пе тро вић.

1925.   I ne kad, i sad. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 16 (19. apr. 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O je zič kim slo bo da ma i La za ru Ko
sti ću. 

1926.   I sta ro, i no vo. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 14 (5. apr. 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O Mo ši Pi ja de kao sli ka ru.

1927.   Ivan ki Rac kov, mno go go di na 
po sle.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 5 (1. feb. 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1928.   Ka ko be še dva de set sed me. 
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– O iz veš ta ju Dr žav ne muš ke gim na
zi je 192627.

1929.   Knji ga Ste va no va. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 42 (18. okt. 
2002), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
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У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 8 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О 
Ми ли ци Ма ри но вић. 
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214

1947.   Sa va Stoj kov u Su bo ti ci.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 33 (16. avg. 
2002), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.
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2002), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O La zi Ko sti ću. 
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У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 3 (2003), стр. 29.
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Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga.

1975.   Еми ли ја из се ла Штрп це. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 10 (2003), стр. 29. 
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За јед. ств. насл.: Злат на де ца. – О На
та ши Ар бу ти на.
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Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O pro zi Pet ka Voj ni ća Pur ča ra.

2014.   Fraţi de cru cen uni vers = [Po
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вић” за нај бо љу књи гу 2002. го ди не 
„Пти це у гру ди ма”.

2019.   [U So la ris go di na ma do la zim...].
U: So la ris : ka ta log iz da nja je sen
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Есеј о књи жев ном ства ра ла штву Ду
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О пе сни ку Јо ва ну Јо ва но ви ћу Зма ју.

2044.   [Давно ис ку ство ен фор ме
ла...]. 
У: Влај ко Ву ко сав ... Но ви Сад, 
ок то бар 2007. – Но ви Сад : Га ле
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U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 9697 (avg.sep. 1966), str. 13.
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vort”, No vi Sad, 1965.

2088.   Po let u no vom ru hu.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
12, br. 98 (okt. 1966), str. 16.
Pri kaz isto i me nog ča so pi sa.

2089.   По љу бац за дру га ри цу па
ро лу од Ду ша на Ма ка ве је ва  : 
„Но лит”, Бе о град, 1965. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, бр. 
2 (феб. 1966), стр. 178.

2090.   Пот по ра за мит : Пе тар Џа
џић: „Бран ко Миљ ко вић или Не
у кро ти ва реч” (Про све та, Бе о
град, 1965). 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6939 (1. март 1966), 
стр. 9.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2091.   Pred nost raz go vo ra: Fe liks Pa
šić: „Sa vre me ni ci”, Ma ti ca srp ska, 
Pr va knji ga, 1965.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 109 (15. jan. 1966), str. 9.

2092.   Пре о бра же ња од Шан до ра 
Ве ре ша : „Фо рум”, Но ви Сад 1965.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
6 (јун 1966), стр. 610613.

2093.   Про тив стру је од Да ни ла Пе
јо ви ћа : „Мла дост”, За греб, 1965.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
5 (мај 1966), стр. 491493.

2094.   Се де фа сте две ри од Сло бо
да на Мар ко ви ћа  : „Про све та”, 
Бе о град 1966.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 398, св. 
4 (окт. 1966), стр. 408410.

2095.   Sen ti men tal ne pa no ra me : Pa
vle Po po vić: „Sen ti men tal ne pa no
ra me”, Ma ti ca srp ska 1966.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 116 (24. sep. 1966), str. 9.



225

2096.   Si vi da ni Ste ri ji nog po zor ja.
U: Po let. – God. 4, br. 28 (jun 1966), 
str. 14.

2097.   Си ви ху ма ни тет : Слав ко Ми
ха лић: „Прог на на ба ла да”, Баг
да ла 1965.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6944 (6. март 1966), 
стр. 10.

2098.   Умјет ност и фи ло зо фи ја од 
Дан ка Гр ли ћа : „Мла дост” За греб, 
1965.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год 142, књ. 397, св. 
3 (март 1966), стр. 270273.

2099.   Шла гворт од Вла ди ми ра 
Стој ши на : „Брат ствоје дин ство”, 
Но ви Сад, 1965.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 142, књ. 397, св. 
2 (феб. 1966), стр. 177.

1967

2100.   Ан ђел ко Ву ле тић: „Де ве то 
чу до на ис то ку”, Свје тлост, Сара
је во, 1966.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
6 (јун 1967), стр. 596599.

2101.   Бра на Црн че вић: „Го во ри 
као што ћу тиш”, Про све та, Бе о
град, 1966.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
4 (апр. 1967), стр. 385387.

2102.   Ve dre igra ri je Duš ka Tri fu no
vi ća : Duš ko Tri fu no vić: „Tu mač 
ti ra ni je”, Ve se lin Ma sle ša, Sa ra je vo, 
1966. 

U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
13, br. 103 (mart 1967), str. 17.

2103.   Lir ski ese ji Mi ro sla va Ege ri ća : 
„Mo li tva na Če gru”, Bag da la, 1967.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 131 (18. okt. 1967), str. 9.

2104.   Мла ден Оља ча: Ко за ра, Про
све та, Бе о град, 1966. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
3 (март 1967), стр. 285289.

2105.   Ne ko li ko li ca Mi la na Kom ne
ni ća. 
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
31, br. 5 (21. feb. 1967), str. 7.
Pri kaz knji ge: Mi lan Kom ne nić: „Noć 
pi sa na no ću”, Beo grad, 1966.

2106.   Ни ко ла Ми ли ће вић и Ан тун 
Шо љан: Ан то ло ги ја хр ват ске по
е зи је „Зо ра”, За греб 1966.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 399, св. 
2 (феб. 1967), стр. 175177.

2107.   Ра до ван Ждра ле: „Ис точ на 
рас пу кли на”, Освит, Су бо ти ца, 
1967. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 400, св. 
6 (дец. 1967), стр. 631632.

2108.   Си ни ша А. Па вић: „Ви шња 
на Та шмај да ну”, Но лит, Бе о град, 
1966. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 143, књ. 400, св. 
23 (авг.сеп. 1967), стр. 262264.

2109.   U či je ime go vo ri sa ra jev ski 
„Po noć nik”.
U: Po let. – God. 2, br. 14 (dec. 1967), 
str. 8.
Pri kaz ča so pi sa.
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1968

2110.   Vrt ili vr tlog : Pa vle Ugri nov: 
„Vrt”, No lit, Beo grad, 1967. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 117118 (junjul 1968), str. 42.

2111.   Grob sa mo što ni je na put si
šao.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 121 (okt. 1968), str. 34.
Za jed. stv. nasl.: Be leš ke o pe sni ci ma : 
iz kri tič kog dnev ni ka . – Pri kaz knji ge: 
Og njen La ki će vić: „Ne po go de”, Beo
grad, 1967.

2112.   Ду шко Три фу но вић: „Бу
квал но та ко”, Свје тлост, Са ра је
во, 1968. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 144, књ. 402, св. 
6 (дец. 1968), стр. 603605.

2113.   Kad je sve jed no stav no i niš ta 
ni je jed no stav no. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 121 (okt. 1968), str. 3435.
Za jed. stv. nasl.: Be leš ke o pe sni ci ma : 
iz kri tič kog dnev ni ka . – Pri kaz knji ge: 
Slav ko Al ma žan: „Pan to mi ma za ne
delj no po pod ne”, No vi Sad, 1968.

2114.   Ми ло ван Да ној лић: „Лир ске 
рас пра ве”, Ма ти ца срп ска 1967. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 144, књ. 401, св. 
5 (мај 1968), стр. 560562.

2115.   Pa šta smo mi bre?
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 121 (okt. 1968), str. 34.
Za jed. stv. nasl.: Be leš ke o pe sni ci ma : 
iz kri tič kog dnev ni ka . – Pri kaz knji ge: 
Mo ma Di mić: „Ci gan ski kre vet”, Beo
grad, 1968.

2116.   Sve sam vi še usa mljen sve sam 
vi še osa mljen. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 121 (okt. 1968), str. 34.
Za jed. stv. nasl.: Be leš ke o pe sni ci ma : 
iz kri tič kog dnev ni ka. – Pri kaz knji ge: 
Zo ran Mi lić: „Ze mlja”, Niš, 1967.

2117.   Čo vek čo ve ka čo ve ku : Pe tar 
Gu delj: „Pas psa psu”, Re vi ja, Beo
grad, 1967. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 117118 (junjul 1968), str. 42.

1969

2118.   Od Ka i na ka Abe lu : To mi slav 
Sla vi ca: „Ku na ra”, Ma ti ca hr vat ska, 
1968. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 127 (apr. 1969), str. 31.

1975

2119.   Reč kao ot por sva ko dne vlju. 
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – God. 
1, br. 2 (4. feb. 1975), str. 7.
Pri kaz knji ge: Kal man Fe her: „Ja
nu ar ski ći li bar”, No vi Sad, 1974.

1976

2120.   Vi do sav Ste va no vić: „Kon
stan tin Gor ča”, SKZ, Beo grad, 
1975. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 205 (mart 1976), str. 23.

2121.   Дру го ли це по е зи је.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 35, бр. 10541 (7. март 1976), 
стр. 18.
При каз књи ге: „Сло во по ко жи”, при
ре дио Ви ћа зо слав Хро њец, Ириг, 
Но ви Сад, 1975.
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2122.   По ет ско у сва ко дне вљу. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 35, бр. 10672 (18. јул 1976), 
стр. 15.
При каз књи ге: Ра до мир Пут ник: 
„Не дељ ни ру чак”, Вр шац, 1976.

2123.   Ra do van Ždra le: „Me se če va 
ber ba”, Stra ži lo vo, No vi Sad, 1975. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
22, br. 204 (mart 1976), str. 2223

2124.   Раз ла га ње са мо ће. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 35, бр. 10513 (8. феб. 1976), 
стр. 17.
При каз књи ге: Слав ко Ал ма жан: 
„Ноћ од хар ти је”, Но ви Сад, 1975.

1989

2125.   Brat moj Rad no ti. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14711 (4. jun 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Pri kaz knji ge: Mi kloš Rad no ti: „Bor
ska be le žni ca”, Bor, 1979.

2126.   La zi ni sno vi.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– God. 46, br. 14844 (8. okt. 1989), 
Ne dje lja, str. 23. 
Pri kaz knji ge: Ra di voj Si mo no vić: 
„Uspo me na na dr La zu Ko sti ća”, No vi 
Sad, Som bor, 1986.

2000

2127.   По е зи ја од жуд њи тка на  : 
Ми ле на Па вло вићБа ри ли : „По
е зи ја”, Вер зал прес, Бе о град 1998.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1415, бр. 4749 (20002001), 
стр. 99.

2001

2128.   Дру га стра на сна (до бро ве
че, ме лан хо ли јо) : уз пр ву књи гу 
пе са ма Алек сан дре Јок си мо вић, 
Про све та, Бе о град, 2000. г. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – Год. 
1516, бр. 5053 (20012002), стр. 
162163.
При каз књи ге: „Успа ван ка за Вал
де ма ра”.

2129.   Љу ба ви ни кад до ста. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 1 (2001), стр. 25.
При каз књи ге: Сло бо дан ка Боба Ник
шић: „Љу ба ви ни кад до ста”, Бе о
град, 2000.

2130.   Ми има мо ма шту. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 1 (2001), стр. 25.
При каз књи ге: Дра го мир Ђор ђе вић: 
„Ми има мо ма шту”, Бе о град, 1998.

2131.   Мо ји са вре ме ни ци. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 2 (2001), стр. 25.
При каз књи ге: Дра ган Лу кић: „Моји 
са вре ме ни ци”, Но ви Сад, 2000.

2132.   Не вен ка Се ка Гр чи на: „Вели
ко ср це”. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 12 
(дец. 2001), стр. 34.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2133.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну: Ве сна Ћо ро вићБу трић: 
„Ули ца на љу ља шци”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 3 (2001), стр. 33.

2134.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну: Два де тињ ства. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 4 (2001), стр. 31.
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При каз књи ге: Дра ган Ла ко вић: „Два 
де тињ ства”, Бе о град, 2001.

2135.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну : Дра го мир Ћу ла фић: „Мо ре 
на је да на е стом спра ту”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 3 (2001), стр. 33.

2136.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну : „Ма ла хри шћан ска пе сма
ри ца” Гра ди мир Стој ко вић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 5 (2001), стр. 31.

2137.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну : ро ман за де цу Иго ра Алек
си ћа „Зве зда ни змај”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 5 (2001), стр. 31.

2138.   Но ве књи ге за де цу и омла
ди ну : Це ла шко ла. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 4 (2001), стр. 31.
При каз књи ге: Ду шко Три фу но вић: 
„Це ла шко ла”, Гор њи Ми ла но вац, 
2000.

2139.   „Траг ми сли” Ми ле та Нин
ко ва. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 1516, бр. 5053 (20012002), 
стр. 164165.

2002

2140.   „Ана и Зан на кра ју сви је та” 
Љи ља на Да шић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 10 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2141.   Be li na Voj vo di na. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 521 (27. dec. 
2002 – 3. jan. 2003), str. 14.

Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Be la Du ran ci: „Voj vo
di na bo gat stvo raz li či to sti”, No vi Sad, 
2002.

2142.   Вла ста Н. Це нић „Рад нич ки 
воз у 5 и 10”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 1 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2143.   Дра ган Лу кић „Пе сни ко во 
игра ли ште”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 2 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2144.   Ду шко Три фу но вић „До ка
зни ма те ри јал”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 2 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2145.   Зо ран Ђу мић Ва ња „Ноћ на 
фрај ла”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 4 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. 

2146.   „Ка ко ра сту кри ла” Дра га на 
Ра ду ло ви ћа.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 9 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2147.   „Кликклак” Мо ми ра Дра
ги ће ви ћа. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 9 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2148.   „Мо ре у сун цо кре ту” Ми ро
сла ва Ко ко ша ра. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 7 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2149.   „На оба ли ре ке Брон го” Гор
да не Ма ле тић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 10 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2150.   О пи сци ма и де ли ма : Во ја 
Мар ја но вић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 1 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи ге: Во ја Мар ја но вић: „Мо ји 
по гле ди на књи жев ност за де цу и 
мла де”, Бе о град, 2002.

2151.   О su bo ti ci zmu, ne na da no. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 3 (18. jan. 2002), 
str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Sve ti slav Raj šić: „Su
bo ti ci zam”, Su bo ti ca, 1997.

2152.   „Прин це за и ру жа” Ђор ђа 
Ра ди ши ћа. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 8 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2153.   Ра до мир Ми ћу но вић „По
вра так у де тињ ство”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 7 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2154.   Ран ко Ри со је вић „Ива но во 
отва ра ње”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 4 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2155.   Sve ske za ose tlji ve iz 1997. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 31 (2. avg. 
2002), str. 12.

Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Oto Tol nai: „Sve ske za 
ose tlji ve”, Su bo ti ca, 1997.

2156.   Сло бо дан Чу чи ло вић „Да
ни ца”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 3 (2002), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2157.   Straš no li ce Vo do li je. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 38 (20. sep. 
2002), str. 13.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Boš ko Kr stić: „Vo do
li ja”, Srem ski Kar lov ci, 2000.

2158.   „Тар зан у Стра жи ло ву” Ми
ла на Мр да ља Мр ђе.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 8 (2002), стр. 31.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2159.   Ume će sa ži ma nja. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 27 (5. jul 2002), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Iš tvan Baš, Be la Du
ran ci: „Su bo ti ca = Sza bad ka”, Su bo ti ca, 
2001.

2003

2160.   Бран ко Жив ко вић: „Го лу бо
ва ја та бе ла”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 3 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2161.   Ве ли мир Ра ле вић: „Та њи ни 
пр сти зво не”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 6 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2162.   Ве сна Ка ћан ски: „Шко ла до
брог рас по ло же ња”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 5 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2163.   Ве сна Ћо ро вићБу трић: 
„Бићу сно во сла гач”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 8 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2164.   Га вра Ђа ко вић: „Пр ве тај не 
нај леп шег до ба”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 6 (2003), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2165.   Гра ди мир Стој ко вић: „Пан
то ло ги ја за де цу”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 6 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При каз 
књи ге: Гра ди мир Стој ко вић: „Пан
то ло ги ја но ви је срп ске пе лен ги ри ке 
за де цу и мла де”, Пан че во, 2002.

2166.   Гро зда на Олу јић: „Ви ле ња
ко ва тај на и дру ге бај ке”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 1 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2167.   До бри ца Ерић: „Пра зник во
ћа и по вр ћа”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 6 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2168.   D. T. kao gost. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 26 (27. jun 2003), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O re por ta ži „Ma ri ka i fud ba ler” Duš
ka Tri fu no vi ća.

2169.   Дра го мир Ћу ла фић: „На ше 
ле то”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 2 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2170.   Ду шан Гла дић: „Нај ва жни ја 
је љу бав”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 4 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2171.   „Za ka čio se ži vot”. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 42 (17. okt. 
2003), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Đor đe Ku bu rić: „Raz
gled ni ce noć ne pti ce”, Kra lje vo, 2002.

2172.   Зо ри ца Ба јинЂу ка но вић: 
„Мер на је ди ни ца за љу бав”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 9 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2173.   Ju tro i su mrak ge ne ra ci je : za
pis o ro ma nu „Sta na ri ce i se li ce” Slo
bo da na Ele zo vi ća, DP „Bu duć nost”, 
No vi Sad, 2002. go di ne. 
U: Da nas. – ISSN 1450538X. – 
God. 7, br. 19381939 (1819. jan. 
2003), Knji ga, str. XV.

2174.   Ла за Ла зић: „Мач ка у џа ку”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 5 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2175.   Ла зар Ма ној ло вић: „Учи те
љу с љу ба вљу”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 6 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2176.   Ли ди ја Ни ко лић: „Ани но 
жи во тињ ско цар ство”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 7 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2177.   Li ri ka vo de. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 33 (15. avg. 
2003), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. – 
Osvrt na knji gu „Li ri ka vo de”, prire dio 
Mi lan S. Ko so vić, Beo grad, 2002.

2178.   Љу би во је Ршу мо вић: „Иза
бра на де ла”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 1 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2179.   Ми ло рад Па вић: „Не ви дљи
во огле дал це : при ча за де вој чи це ; 
Ша ре ни хлеб : при ча за де ча ке”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 2 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2180.   Ми лу тин Ђу рич ко вић: „Де
чак ко ји је про гу тао мо ре”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 9 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2181.   Mi nu še go di ne ko sun ce nad 
ga jem. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 28 (11. jul 2003), 
str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– O sa dr ža ju ča so pi sa „Ru ko vet”, br. 
12, 1964.

2182.   „Na oš tri ci sna”. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 27 (4. jul 2003), 
str. 12.

Pri kaz knji ge: Zvon ko Sa rić: „Ope ri 
zu be i kre ni”, Su bo ti ca, 1989.

2183.   „Na si la sku iz Kar pa ta”. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 21 (23. maj 
2003), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Edi ta Bo dić: „Be la ja
bu ka”, Su bo ti ca, 1970.

2184.   Pam će nje pe skom osu to.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 12 (21. mart 
2003), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Osvrt na knji gu „Sce no gra fi ja za ve
tar” Ma ri je Ši mo ko vić, Beo grad, 2002.

2185.   Пе ђа Трај ко вић: „Све је са мо 
грок ен рол”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 8 (2003), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2186.   Пе ро Со лар: „При че са ре ке”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 3 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2187.   Pe sme Igo ro ve. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 35 (29. avg. 
2003), str. 12.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Igor Mi le tin: „Po gle di 
iz par te ra”, No vi Sad, 2001.

2188.   Пе тар Же бе љан : „Јед ном у 
Пер ле зу”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 10 (2003), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2189.   Po e zi ja i re kon struk ci ja. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 20 (16. maj 
2003), str. 12.
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Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: La zar Fran ciš ko vić: 
„Bi bli o te ka ; Grad ska ku ća ; Fon ta na”, 
Su bo ti ca, 1998.

2190.   Ра ле Ни ша вић: „Ва тре но 
ждре бе”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 4 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2191.   Ран ко Па вло вић: „Злат но
дол ске бај ке”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 5 (2003), стр. 28.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2192.   Ру жи ца Ла за ре вић: „Дје чи ја 
сре ћа”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр 7 (2003), стр. 30. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2193.   Сет на и ле па при ча о на ма. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 179, књ. 471, св. 
6 (јун 2003), стр. 945947.
При каз књи ге: Сло бо дан Еле зо вић: 
„Ста на ри це и се ли це”, Но ви Сад, 
2002.

2194.   Su bo ti ca i oko li na. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 41 (10. okt. 
2003), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Brankо Ćupurdijа: 
„Su bo ti ca i oko li na”, Su bo ti ca, 1993.

2195.   То де Ни ко ле тић: „Ули ца за
не се ња ка”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
2, бр. 10 (2003), стр. 28. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2196.   Tra ga nje za taj nom umet no sti. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 13 (28. mart 
2003), str. 14.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Dra gan Kr stić: „Taj na 
umet no sti”, Su bo ti ca, 2002.

2197.   Uzmi do daj.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 3 (17. jan. 2003), 
str. 11.
Za jed. stv. nasl.: Iz su bo tič kog kru ga. 
– Pri kaz knji ge: Vo ji slav Se kelj: „Uzmi 
do daj”, Su bo ti ca 2002.

2004

2198.   Бла го је Ба ко вић: „Ча роб ни 
па стир”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 9 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2199.   Бро ја ни це : Ма ри на Жи нић 
Илић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 3 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2200.   Ве ра Цве та но вић: „Те о до ра”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 10 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2201.   Ве сна Ћо ро вићБу трић: 
„Оста ви ти код Ру же”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 4 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи ге: „Оста ви ти код Ру же или 
Уса мље ни ро ман”, Бе о град, 2003.

2202.   Вла ста Н. Це нић: „Пе сме”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 8 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2203.   Го луб : (из бор из по е зи је за 
де цу Ми ро сла ва Ко ко ша ра). 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 2 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2204.   Да вид Кец ман Да ко: „Да љи
на ма пре ко све та”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 7 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2205.   До бри ца Ерић: „Бу кет ве чер
њих љу би чи ца”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 1 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2206.   Дра го мир Ћу ла фић: „Рин
ги шпил у мо јој гла ви”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 10 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2207.   Ду шко Три фу но вић: „Књи
га мог жи во та”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 1 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2208.   За бри ну та све ска. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 6 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи зе: Ру со мир М. Ар сић: „За
бри ну та све ска”, Ниш, 2004.

2209.   Из бор из са вре ме не књи
жев но сти за де цу. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 6 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи ге: Не дељ ко По па дић: „Из
бор из са вре ме не књи жев но сти за 
де цу”, Бе о град, 2004.

2210.   „Ко пре до ме не” : Мо шо Ода
ло вић. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 2 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2211.   Љи ља на Да шић: „Нео бич но 
пу то ва ње”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 7 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2212.   Љу би во је Ршу мо вић: „Алек
си не пе сме”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 5 (2004), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2213.   Мир ја на Бу ла то вић: „Хит на 
књи га”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
3, бр. 8 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2214.   Ра до мир Ми ћу но вић: „Ца
ри ца мр ви ца”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 4 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл. : Но ве књи ге.

2215.   Ро бин зон из Гру же : До бри ца 
Ерић: Бу кет ве чер њих љу би чи ца 
(„Срп ска књи га”, Бе о град, 2004). 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 51 (7. окт. 2004), Деч је 
но во сти, бр. 1, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Шта чи там.

2216.   То де Ни ко ле тић: „Пр ва љу
бав”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 5 (2004), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2217.   Че ти ри ру ке : Гра ди мир Стој
ко вић, Дра го мир Ћу ла фић: Бо ље 
вас на шли („Ве дес”, Бе о град, 2004).
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 51 (7. окт. 2004), Деч је 
но во сти, бр. 1, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Шта чи там.

2218.   Чи ста ли ри ка : Не дељ ко По
па дић: Из бор из са вре ме не књи
жев но сти за де цу („Ви тез”, Бе о
град, 2004). 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 51 (7. окт. 2004), Деч је 
но во сти, бр. 1, стр. 4.
За јед. ств. насл.: Шта чи там. 

2005

2219.   Алек сан дар Са ша Бо жо вић: 
„Као у бај ци”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 5 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2220.   Ан ђел ко Ер де ља нин: „Раз
ми шља тор”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 6 (2005), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2221.   Гор да на Бра јо вић: „То сам ја”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 8 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2222.   Ду шко Три фу но вић: „Ло
пов ска по сла”.
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 3 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2223.   Ђор ђо Сла до је: „Не мој да ме 
за зма ја ваш”. 

У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 9 (2005), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2224.   Књи жев ност за де цу. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 8 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи ге: Ти хо мир Пе тро вић: 
„Књи жев ност за де цу  : те о ри ја”, 
Сом бор, 2005.

2225.   Кр сти во је Илић: „Де чак из 
Ви лале ске”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 2 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2226.   Ми ло мир Кра го вић: „Ту ђе 
ци пе ле”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 8 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2227.   Ми о драг Јак шић: „Ка ко ра
сте ма ли змај”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 7 (2005), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2228.   Ми ра Алеч ко вић: „Ке стен 
де тињ ства”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
5, бр. 1 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2229.   Ми шко Ву чи нић, „Из ну ђе ни 
гре шник”, Би стри ца, Но ви Сад, 
2004. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 19, бр. 5962 (2005), стр. 62. 

2230.   На та ли Пеј чић: „Бон то ни
ра ње”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 7 (2005), стр. 11. 
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.
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2231.   „Сви у на пад”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 10 (2005), стр. 1213.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге. – При
каз књи ге: „Сви у на пад”, при ре дио 
Не дељ ко По па дић, Бе о град, 2005.

2232.   Си ме он Ма рин ко вић: „Ма
ли бу квар”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
4, бр. 7 (2005), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2006

2233.   Ду шко Три фу но вић: „Удва
рач на ве ли ком од мо ру”. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
6, бр. 1 (2006), стр. 9.
За јед. ств. насл.: Но ве књи ге.

2234.   Ква драт над хи по те ну зом. 
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379/X. 
– Год. 6, бр. 1718 (је сензи ма 
2006), стр. 6.
При каз књи ге: Ду шко Три фу но вић: 
„Ква драт над хи по те ну зом”, Бач ка 
Па лан ка, Срем ски Кар лов ци, 2007.

2235.   О пр вој књи зи пе са ма за де цу 
Ми лен ка Фр жо ви ћа.
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379X. 
– Год. 6, бр. 1718 (је сензи ма 
2006), стр. 25.
При каз књи ге: „Чу де сна лоп та”, Бач ка 
Па лан ка, Но ви Сад, 2006.

2007

2236.   Ма што ви те ко чи је. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 104, бр. 33584 (10. мај 2007), 
По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 3258, 
стр. 2.
При каз књи ге: Ра до мир Ми ћу но вић: 
„Из ба ште мо је ма ште”, Зе мун, 2005.

2237.   „Нај леп ше до ба” Не на да 
Неше Жив ко ва. 
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379/X. 
– Год. 7, бр. 2021 (про ле ћеле то 
2007), стр. 84.

2238.   Ро ман о љу ба ви. 
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 59, бр. 1145 (сеп. 2007), 
стр. 15.
При каз књи ге: Сне жа на Алт ман: 
„Бо ја тру ле ви шње”, Бе о град, 2007.

2010

2239.   Ко јих не ма, а ко јих има.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 62, бр. 11811182 (сеп.
окт. 2010), стр. 17.
При каз књи ге: Дра шко Ре ђеп: „Ко
јих не ма”, Вр шац, 2009.

2011

2240.   Pro la zni ci pro tiv pro la zno sti.
U: Na ci o nal ni gra đan ski. – ISSN 
18213790. – God. 2, br. 649 (30. sep. 
2011), str. 12. 
O iz lo žbi sli ka „No vo sad ski pro la zni
ci” Ra do va na Jo ki ća.

2012

2241.   Зрео и са мо ро дан пе снич ки 
пев.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 64, бр. 1202 (јун 2012), 
стр. 16.
При каз књи ге: Бра ни слав Зу бо вић: 
„Оп ште при ли ке”, Вр бас, 2011.

2242.   Моћ на те мат ска књи га по е
зи је.
У: Сви так. – ISSN 03547329. – 
Год. 15, бр. 7879 (про ле ћеле то 
2014), стр. 1315.
При каз књи ге: Ђо ко Сто ји чић: „Хе
лен ски бо го ви”, Но ви Сад, 2008.
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2013

2243.   Опа сан век. 
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 
00232416. – Год. 65, бр. 1220 (дец. 
2013), стр. 15.
При каз књи ге: Ра ша Пе рић: „Опа
сан век”, Срем ски Кар лов ци, 2013.

2244.   Опо ра и ту жна при ча са ду
шом.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (29. сеп. 2013), стр. 
14.
При каз књи ге: Ми ло мир Кра го вић: 
„Де ца олу је”, Бе о град, 2013.

2245.   Чи сто ли це по е зи је. 
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 65, бр. 12121213 (апр.
мај 2013), стр. 17.

При каз књи ге: Го ран Ла бу до вић 
Шар ло: „Тај но пис”, Вр бас, 2012.

2014

2246.   За но сне зам ке со не та.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023 
2461. – Год. 66, бр. 122122 (јан.
феб. 2014), стр. 18.
При каз књи ге: Са ша Мић ко вић: 
„Бо жан ска Ср би ја”, Бе о град, 2013.

2247.   Straš no li ce Vo do li je.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 41, бр. 156157 (2014), стр. 82
84.
Pri kaz knji ge: Boš ko Kr stić: „Vo do li ja”, 
Srem ski Kar lov ci, 2000.

ПРЕД ГО ВО РИ, ПО ГО ВО РИ, УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ,  
БЕ ЛЕ ШКЕ И РЕ ЦЕН ЗИ ЈЕ

1967

2248.   Pred go vor.
U: Pan to logya nu o va / [pri re di o] 
Pe ro Zu bac. – No vi Sad : Tri bi na 
mla dih, 1967. – Str. 78. 

1968

2249.   O slo bo da ma (II). 
U: In de xo va či tan ka : iza bra ni tek
sto vi iz In de xa br. 1144 / tek sto ve 
oda brao Boš ko Iv kov. – No vi Sad : 
In dex, 1968. – Str. 208210.

1972

2250.   [Ka ko vra ti ti du šu ze mlji...].
U: Dru ga sa mo stal na iz lo žba ke ra
mi ke Ma ri ne Su je to veKo stić : Sa lon 
pri me nje nih umet no sti i di zaj na 

Voj vo di ne, od 22. ma ja do 1. ju na 
1972 / [tekst Pe ro Zu bac]. – [No vi 
Sad : s. n.], 1972. – Str. [3].

2251.   [Mno go vo lim što ni sam de te...]. 
U: No vi deč ji pe sni ci : pa no ra ma / 
[pri re di o] Vla di mir Mi la rić. – Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1972. 
– List [26].

1973

2252.   [Crtež na sto ji da na što jed no
stav ni ji na čin...].
U: Vla di mir Ni ko lić : knji žna gra
fi ka, Sa lon pri me nje nih umet no sti 
i di zaj na Voj vo di ne, od 11. ma ja do 
20. ma ja 1973. – No vi Sad : Udruže
nje pri me nje nih umet ni ka i di zaj na 
Voj vo di ne, 1973. – Str. [2].
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1976

2253.   [Ro man Cr ni ba grem...].
U: Cr ni ba grem / Ka ta ri na Si den ko 
Po po vić. – No vi Sad ; Irig : Srp ska 
či ta o ni ca i knji žni ca, 1976. – Zad nji 
kor. list.

1977

2254.   Be leš ka o pi scu i knji zi. 
U: Po sled nje le to de tinj stva / Ra de 
Obre no vić. – Gor nji Mi la no vac : 
Deč je no vi ne, 1977. – Str. 6869.

1978

2255.   [A ko bi smo se upi ta li...].
U: Še sna e sta kon fe ren ci ja Sa ve za 
ko mu ni sta Ju go sla vi je : (rad u komi
si ja ma). – No vi Sad : Po kra jin ski 
ko mi tet Sa ve za ko mu ni sta Ju go sla
vi je, 1978. – Str. 416419.

1979

2256.   [Ka ta ri na Po po vić se od lu či la...].
U: Bun tov nik iz Har le ma / Ka ta ri
na Si den ko Po po vić. – No vi Sad ; 
Irig : Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 
1979. – Zad nji kor. list.

1980

2257.   Da li de ca mo gu iz me ni ti svet?
U: Dje ca i svi jet : iz stu dij skih raz
go vo ra od X do XX ju go sla ven skog 
fe sti va la dje te ta. – Ši be nik : Ju go
sla ven ski fe sti val dje te ta, 1980. – 
Str. 7779.

2258.   Dnev nik.
U: Tre ba li spa li ti Ki ša? / Bo ro Kri
vo ka pić. – Za greb : Glo bus, 1980. 
– Str. 414415.

2259.   Ili ja Pu tić: „Po e ma Ti tu i revo
lu ci ji”.
U: Po e ma Ti tu i re vo lu ci ji / Ili ja J. 
Pu tić. – No vi Sad : I. Pu tić, 1980. 
– Str. [34].

2260.   Pe va ti svo je pe sme. 
U: Ra ču naj te na nas / Đor đe Ba la
še vić. – No vi Sad : Dnev nik, 1980. 
– Str. 34.

1981

2261.   [Istraživački rad pro fe so ra Mi
lo ša...].
U: Be ćar ci iz Šaj kaš ke : iz bor / [sa
ku pio i ure dio Mi loš Ko la rov ; re
cen zen ti La zar Bo ja no vić, Pe ro 
Zu bac]. – Ko vilj : Omla din ska knji
žev na tri bi na, 1981. – Str. [68].

1982

2262.   [Pošto kul tu ra ne do la zi...].
U: Pet na e sta sed ni ca Po kra jin ske 
kon fe ren ci je So ci ja li stič kog sa ve za 
rad nog na ro da Voj vo di ne, 1982. – 
No vi Sad : Po kra jin ska kon fe ren ci ja 
So ci ja li stič kog sa ve za rad nog na ro
da Voj vo di ne, 1982. – Str. 9396.

2263.   Sa pr vog og njiš ta.
U: Sa pr vog og njiš ta / Lju bo mir Gli
go rić. – Beo grad : Za jed ni ca knji žev
nih klu bo va Sr bi je, 1982. – Str. 8.

1983

2264.   Lir ski dnev nik.
U: Mar tov ske lju ba vi / Lju bo mir 
Gli go rić. – Beo grad : Za jed ni ca knji
žev nih klu bo va Sr bi je, 1983. – Str. 7.

2265.   Ras pra va. 
U: Ak tu el na idej na i po li tič ka pi ta
nja na pod ruč ju kul tu re / Grad ski 
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ko mi tet SK No vi Sad. – No vi Sad : 
Grad ski ko mi tet SK, 1983. – Str. 23
28.

1984

2266.   Ras pra va. 
U: Ak tu el na pi ta nja idej nopo li tič
kog de lo va nja Grad ske or ga ni za ci
je SK i da lji za da ci. – No vi Sad : 
Grad ski ko mi tet SK, 1984. – Str. 
139142.

1985

2267.   Ak cen ti iz ras pra ve. 
U: Ak tu el na idej nopo li tič ka pi ta
nja ak tiv no sti Grad ske or ga ni za ci je 
SK No vi Sad i da lji za da ci. – No vi 
Sad : Grad ski ko mi tet SK, 1985. – 
Str. 9598.

2268.   [Pe va ti pe sni ke, pre ta ka ti...]. 
U: Pje vam pje sni ke : Lji lja na Pe tro
vić, Kon cert na dvo ra na „Va tro slav 
Li sin ski”, ma la dvo ra na, pe tak, 7. 
6. 1985. u 20 sa ti / 22. Go ra no vo 
pro lje će. – Str. [2].

2269.   [Pe snik Mi šo Ma rić...].
U: Živ je Ti to / Mi šo Ma rić ; por
tre ti mar ša la Ti ta Mer sad Ber ber. 
– No vi Sad : Dnev nik ; Sa ra je vo : 
Oslo bo đe nje, 1985. – Zad nji kor. 
list.

1986

2270.   An ti ko mu ni zam i op ti mi zam.
U: Sa vez ko mu ni sta u bor bi pro tiv 
an ti so ci ja li stič kih de lo va nja i an ti
ko mu ni stič kih ide o lo gi ja. – 1. izd. 
– Beo grad : Iz da vač ki cen tar Ko mu
nist, 1986. – Str. 406408. 

1987

2271.   [Naša naj lep ša re vo lu ci o nar na 
ko va ni ca...].
U: Ak tu el na pi ta nja ostva ri va nja i 
una pre đi va nja rav no prav no sti i ja
ča nja brat stvaje din stva na ro da i 
na rod no sti u grad skoj za jed ni ci 
No vi Sad i da lji za da ci Sa ve za ko
mu ni sta. – No vi Sad : Grad ski ko
mi tet SK, 1987. – Str. 109111.
Za jed. stv. nasl.: Ši ri iz vo di iz ras pra ve.

2272.   [Pre dva na est go di na...]. 
U: Su sre ti. – No vi Sad : Kon fe ren ci ja 
osnov nih or ga ni za ci ja Sa ve za sin
di ka ta po kra jin skih or ga na upra ve, 
Iz vrš nog ve ća, Skupšti ne i Pred sed
niš tva SAP Voj vo di ne, 1987. – Str. 3.

2273.   [Re cen zi ja].
U: Ne mru oči / Ku zman M. Ko sta. 
– [No vi Sad]: P. Sto ja no vić, [1987]. 
– Str. 5.

2274.   Ре цен зи ја на књи гу пе са ма 
и при ча за де цу „Зве зди ца” Ву
ки це Зла тић / Пе ро Зу бац, Зо ран 
Сла вић. 
У: Зве зди ца / Ву ки ца Зла тић. – Су
бо ти ца : В. Зла тић, 1987. – Стр. 3.

1988

2275.   Re cen zi ja zbir ke pje sama Ru že 
Ivić. 
U: Kap nad vo dom / Ru ža Ivić. Za
greb : R. Ivić, 1988. – Str. [46].

2276.   Uvod no iz la ga nje Pe re Zup ca. 
U: Ak tu el na idej nopo li tič ka pi ta
nja sta nja u kul tu ri i umet nič kom 
stva ra laš tvu, idej na kre ta nja u kul
tu ri i za da ci Grad ske or ga ni za ci je 
SK. – No vi Sad : Grad ski ko mi tet 
SK, 1988. – Str. 3951.
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1989

2277.   [I ma pe sni ka, i do bro je...].
U: Lju ba vi i mo li tve / Mi šo Ma rić. 
– Sa ra je vo : Oslo bo đe nje, 1989. – 
Unut. str. pred njeg kor. li sta.

2278.   [Mi ka An tić se vra tio na svo ju 
zve zdu...]. 
U: Mi ro sla vu An ti ću u spo men / 
[pri re dio Mi ta Golić]. – Ki kin da : 
Knji žev na za jed ni ca Ki kin de, 1989. 
– Str. 87.
Za jed. stv. nasl.: Na vest o smr ti.

1990

2279.   Истин ско све тло.
У: Орук, ОРА / Ђор ђи ја Три пу но
вић. – Ти тов Вр бас : Дом кул ту
ре, 1990. – Стр. 251[252].

2280.   Но ви цр те жи Са ве Ха лу ги на 
или На кнад но бе ле же ње деч јег 
ства ра ла штва.
У: Са ва Ха лу гин : ва јар : Га ле ри
ја Кул тур но обра зов ног цен тра, 
Но ви Кне же вац, но вем бра 1990 
/ [предговор Пе ро Зубац]. – Но ви 
Кне же вац : Кул тур но обра зов ни 
цен тар, 1990. – Стр. [34].

2281.   [Песме Тер зи ће ве, ко је с ра
до шћу...]
У : Ка мен у те лу / Не дељ ко Тер зић. 
– По же га : Књи жев но дру штво 
Раз ви гор, 1990. – Стр. 91.

2282.   [Pe snik Hr vo je Bar bir Bar ba...]. 
U: Dru ga li ca : (ro man u sti ho vi ma 
za ve li ku i ma lu dje cu...) / na pi sao 
i bio pri nu đen na cr ta ti Hr vo je Bar
birBar ba. – Sa ra je vo : Knji žev na 
za jed ni ca Dru ga ri, 1990. – Zad nji 
kor. list.

2283.   Pi smo Mo ni ki. 
U: Mo ni ka Se leš – Aran ča San čez : 
eg zi bi ci o ni te nis meč, 13. 09. 1990. 
go di ne. – No vi Sad : [Fo rum : Magyar 
Szó], 1990. – Str. [1].

1991

2284.   [Knji ga je pi sa na mo der nim, 
ško lo va nim ru ko pi som...].
U: Ra de Obre no vić. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, [1991]. – Str. 8.
Pri kaz knji ge: Ra de Obre no vić: „Po
sled nje le to de tinj stva”, Gor nji Mi la no
vac, 1977.

2285.   [Мика Ан тић се вра тио...]. 
У: Ми ро сла ву Ан ти ћу у спо мен / 
[приредио Ми та Голић]. – Но ви 
Сад : Днев ник, 1991. – Стр. 121. 

2286.   [Ra de Obre no vić se u li te ra tu ri 
ja vlja...]. 
U: Ra de Obre no vić. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, [1991]. – Str. 10.

1992

2287.   [Не гле дај те ТВ, не чи тај те 
но ви не...].
У: Про грам 35 : јун ски про гра ми 
Зма је вих деч јих ига ра, Но ви Сад 
– Срем ска Ка ме ни ца, 712. јун 
1992. – [Нови Сад : Змајевe дечјe 
игрe, 1992]. – Стр. 19.

1993

2288.   Iza zov pra zni ne. 
U: Pra zni na / Mi lo van Mi ko vić. – 
Su bo ti ca : Su bo tič ke no vi ne, 1993. 
– Str. 8081.

1994

2289.   Di ja log sa pra ble skom i pra ta
mom.
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U: Bez ma ske / Ko sta M. Ku zman. 
– Ve ter nik : Do bra vest, 1994. – Str. 
6162.

2290.   [Песник, кри ти чар, драм ски 
пи сац...]
У : Но ве при че Чи чаМи че / Дра
гу тин Бег. – Илок : Цен тар за кул
ту ру, 1994. – Стр. 104.

1995

2291.   Knji ga ko ja upo zo ra va.
U: Po kri ven isto ri jom / Zo ran Sla
vić. – Zre nja nin : GNB „Žar ko Zre
nja nin”, 1995. – Str. 57.

2292.   Рецензиј[а]. 
У: Ко ме ди је / Дра гу тин Бег. – 
Илок : Цен тар за кул ту ру, 1995. 
– Стр. 140141.

2293.   Ре цен зи је.
У: И ди рек то ри су љу ди : мо но
дра ма : при че из збор ни це ; Кад 
су же не ишле у вој ску / Дра гу тин 
Бег. – Илок : Цен тар за кул ту ру, 
1995. – Стр. 140141.

1996

2294.   [Врсни на ши сли ка ри...]. 
У: Ли ков на ко ло ни ја Леп тир бе
лих кри ла, Жа баљ, мај ’96. – Но ви 
Сад : Фонд „Сла ђа на Ђор ђе вић”, 
1996. – Стр. 3.

2295.   Grad na dru goj oba li. 
U: Li ca 100 li ca / Dra gu tin Sa vić. – 
No vi Sad : Pro me tej, 1996. – Str. 119.

2296.   Da li je po sto jao Kaš tel Be
ringer?
U: Kaš tel Be rin ger / Boš ko Kr stić. 
– Su bo ti ca : B. Kr stić, 1996. – Str. 
145148.

2297.   Ђор ђе Ра ди шић. 
У: Ша ре ни лет с пе смом у свет / 
Ђор ђе Ра ди шић. – Но ви Сад  : 
Про ме теј, 1996. – Стр. 106.

2298.   Ма ла при ча о ма лој Со њи. 
У: Мо ји сно ви / Со ња Ђу кић. – 
Бе о град : Ми баду га, 1996. – Стр. 
67. 

2299.   Pe tar T. Ba no vić: „Ku ća mog 
de da”, pe sme : re cen zi ja. 
U: Dok an đe li spa va ju / Pe tar T. Ba
no vić. – Zre nja nin : Agen ci ja La zi
čić, 1996. – Str. 4.

2300.   [Ради се о до бром пе сни ку...].
У: Зо о ло шка пе сма ри ца / Бран ко 
Сте ва но вић. – Бе о град : Бео ЗОО 
врт, 1996. – Унут. стр. пред њег 
кор. ли ста.

2301.   Re cen zi ja.
U: Most od konj skih re po va / San
dra Sko ko. – Beo grad : Al ma rex, 
1996. – Str. 91.

1997

2302.   Благ да ни деч је ма што ви то
сти : не ка Злат но звон це зво ни.
У: 5. ме ђу на род ни деч ји фе сти
вал Злат но звон це ’97, Но ви Сад, 
1819. април / уред ник ка та ло га 
Све то зар Ма ле шев. – Но ви Сад : 
Кул тур нопро свет на за јед ни ца 
гра да, 1997. – Стр. 1.

2303.   Za pis o knji zi pe sa ma „Lju ba
vi s lju ba vlju” An đe An đe lić. 
U: Lju ba vi s lju ba vlju : pe sme / An đa 
An đe lić. – No vi Sad : Štam pa ri ja 
Felj ton, 1997. – Str. 5.
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2304.   Ка ко опи са ти не на сли ка но.
У: На пла жи сли кар ској / Зо ран 
Сла вић. – Но ви Сад : НИСНаф
та гас : Про ме теј, 1997. – Стр. 44 45.

2305.   Му дрост ко ју су та ло жи ли 
ве ко ви.
У: Вуч ји би љег / Иван Мар ков Пи
жу ри ца. – Срем ски Кар лов ци : 
Кул тур ни цен тар „Кар ло вач ка 
умет нич ка ра ди о ни ца”, 1997. – 
Унут. стр. пред њег кор. ли ста.

2306.   На стра ни де це.
У: Сва ка ка па има гла ву : пе сме 
за де цу и осе тљи ве / Не дељ ко Ра
дло вић. – 5. из ме ње но и до пу ње но 
изд. – Гор њи Ми ла но вац : Деч је 
но ви не, 1997. – Стр. 113114. 

2307.   О „Чи сти ли шту” Обре на Јо
ви ћа.
У: Чи сти ли ште / Обрен Јо вић. – 
1. изд. – Бе о град : Ка ле ком, 1997. 
– Стр. 78.

2308.   Ра не ри ме Ра до ми ра Ми ћу
но ви ћа.
У: По ет ска ма па Ра до ми ра Ми
ћу но ви ћа / при ре дио Бо ги слав 
Мар ко вић. – Ник шић : Цен тар за 
ин фор ма тив ну дје лат ност ; Ста
ра Па зо ва : Цен тар за кул ту ру, 
1997. – Стр. 70.

2309.   Свак има сво ју при чу.
У: Рас ку ће ни : [роман] / Си мо 
Кла рић. – Зре ња нин : Гра фи кам, 
1997. – Стр. [134].

2310.   Све то зар ви ђен у Шу ма ри
ца ма.
У: Мо ја шко ла „Све то зар Мар ко
вић” : Бач ко Гра ди ште, Бе о град, 
Бро да ре во, Ве ли ка Хо ча, Вра ње, 

Ко ви ље, Кра гу је вац, Кра ље во, 
Ла по во, Ле ско вац, Љу бе ра ђа, Ре
ко вац, Сје ни ца / [уредник Сло
бо дан Павићевић]. – Кра гу је вац : 
„Је фи ми ја”, 1997. – Стр. 36.

2311.   [U pr voj knji zi pe sa ma za de
cu...].
U: Brod maš te / Na ta ša Vrap če vić. 
– Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 
1997. – Str. 45.

2312.   Hle ba kao ne ba. 
U: Pe ka ra Por ta : mi ris bo ljih vre
me na. – [No vi Sad : Pe ka ra Por ta, 
1997]. – Unut. str. pred njeg kor. li sta.

2313.   Чар јед но став ног.
У: Срем ско кар ло вач ка ко ло ни ја 
аква ре ла  : Га ле ри ја Кул тур ног 
цен тра Кар ло вач ка умет нич ка 
ра ди о ни ца. – Срем ски Кар лов
ци : Кул тур ни цен тар „Кар ло вач
ка умет нич ка ра ди о ни ца”, 1997. 
– Стр. [2].

1998

2314.   Za pis o po e mi Ko ste Ku zma na. 
U: Bra nim te Bo že zbi ljom / Ko sta 
M. Ku zman. – No vi Sad : Knji žev
na za dru ga No va Sla vi ja, 1998. – 
Str. [5859].

2315.   За пис о ро ма ну Ву ки це Зла
тић „За бо ра вље не суд би не”.
У: За бо ра вље не суд би не : ро ман / 
Ву ки ца Зла тић. – Шид : В. Зла тић : 
Гра фо срем, 1998. – Стр. 121122.

2316.   Zob na ti ca ili le po ta u vre me nu 
i pro sto ru.
U: Zob na ti ca u vre me nu i pro sto ru 
/ Bra ni slav Ja nić. – Bač ka To po la : 
Hírlap – Ve snik, 1998. – Str. 67. 
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2317.   Као по здрав „Шум ском дру
штву” Вла де Ву чи ни ћа : (из вод из 
ре цен зи је).
У: Шум ско дру штво : пе сме / Вла
да Ву чи нић. – Но ви Сад  : Би
стри ца, 1998. – Стр. [62].

2318.   [Књига пе са ма „Без ма ске” 
Ко сте Ку зма на...]
У : Ве че ства ра ла штва Ко сте Ку
зма на Аван ту ра ду ха, 14. ав густ 
1998. год. ... Бач. Па лан ка. – Бач ка 
Па лан ка : Бач ко па ла нач ки лет њи 
фе сти вал, 1998. – Стр. [2].

2319.   О сли ка ма Јо ва не По по вић : 
за пис.
У: Јо ва на По по вић  : пре де ли  : 
11.05.1998 до 15.06.1998. – [Нови 
Сад : Вој во ђан ска бан ка, 1998]. 
– Стр. [4]. 

2320.   Од да ра и да ма ра.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник Пр вог ју го сло вен ског књи
жев ног су сре та Ме мо ри јал „Гор
да не Бра јо вић”, Алек си нац – 
Со ко ба ња ’97. – Бе о град : Фонд 
„Гор да не Бра јо вић”, 1998. – Стр. 
4650. 

2321.   [Песник Ву чи на По по вић...].
У: Без и ме ној : дру ги пут / Ву чи на 
Фи ли па По по вић. – Но ви Сад : 
Сла ви ја, 1998. – Унут. стр. пред
њег кор. ли ста.

2322.   [После чи та ња пе са ма за 
де цу...].
У: Све пти це из де ди ног ше ши
ра : (деч је сти хо ва не за вр зла ме) 
/ Ми лу тин Ж. Па влов ; [уз сти
хо ве цр та ли Ду шко Три фу но вић, 
Пе ро Зу бац, Ла сло Блаш ковић]. 

– Но ви Сад : Alex ex press, 1998. 
– Ко ри це. 

2323.   Re cen zi ja...
U: Ne mir ni da ni : pe sme / Ru ži ca 
Ni ko lić. – No vi Sad : [a u tor], 1998. 
– Str. 7.

2324.   Sli ke Dra ga no ve. 
U: Dra gan Ra du lo vić : Cen tar sa
vre me ne umjet no sti Cr ne Go re, 
Ga le ri ja Cen tar Pod go ri ca, 617. 
ok to bar 1998. – Pod go ri ca : Cen tar 
sa vre me ne umjet no sti Cr ne Go re, 
1998. – Str. [9].

2325.   Тај ни свет. 
У: Ле во кри ло / Ми ло мир Кра го
вић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту
ра, 1998. – Стр. 916.

2326.   Ти ја ни не ма шта ри је. 
У: Шест и по чу да / Ра де Са вић. 
– Кру ше вац : По бе да, 1998. – Стр. 
6. 

2327.   Увод у ча ро ли је пе са ма Ви де 
Лу кић.
У: Ча ро ли је / Ви да Лу кић. – Ру ма : 
Гра фам про мет, 1998. – Стр. 3.

2328.   Ше рет ска по е ма. 
У: Ше рет ска по е ма / Пе тар Ми
ло ше вић. – Ча чак : Ле ген да ; Г. 
Ми ла но вац  : Лио, 1998. – Стр. 
5859.

1999

2329.   Вра ћа ње зву ку иско ни.
У: Од из во ри шта ушћу / Јо ван Св. 
Ићи то вић. – Ириг ; Но ви Сад : 
Срп ска чи та о ни ца, 1999. – Стр. 
56.
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2330.   Gde te be ima – Bran ke Ga jo vić.
U: Gde te be ima / Bran ka Ga jo vić. 
– 1. izd. – Ze mun : Ni jan sa, 1999. 
– Str. 121.

2331.   [Драган Ра ду ло вић се и сво
јом ма штом и до бро том...].
У: Дје ца има ју пра во / Дра ган Ра
ду ло вић. – Под го ри ца : Дјеч ји са
вез, 1999. Kорице.

2332.   Жи вот уз умет ност и умет
ност жи во та 
У: Здра ви це / Дра го мир С. Јер ко
вић. – Ча чак : Штам па ри ја „Ба јић”, 
1999. – Стр. 5254.

2333.   Zlat na či tan ka D. T.
U: Taj na ve za / Duš ko Tri fu no vić. 
– No vi Sad : Stylos, 1999. – Str. 57.

2334.   [Игора Алек си ћа знам...]. 
У: Ви тез зе ле ног ср ца : сне ва ли ште 
за де цу и одрaсле / Игор Алек сић. 
– Зре ња нин : Ор га ни за ци ја При
ја те љи де це, 1999. – Унут. стр. 
пред њег кор. ли ста.

2335.   „Игра сло бод них сти хо ва” 
Дра го љу ба По по ви ћа.
У: Игра сло бод них сти хо ва : пе сме 
/ Дра го љуб По по вић. – Ин ђи ја : 
Књи жев ни клуб „Ми ро слав Ми
ка Ан тић”, 1999. – Стр. 87.

2336.   Пе сме о веч ној љу ба ви Ко
виљ ке Ђа чић.
У: Пе сме о веч ној љу ба ви : пе сме 
/ Ко виљ ка Ђа чић. – Но ви Сад : 
Би стри ца, 1999 . – Стр. [74].

2337.   Pu to va nje ili tra gom be lih plju
sko va Sa ve Ha lu gi na. 
U: Be li plju sko vi / Sa va Ha lu gin. – 
Su bo ti ca : Grad ska bi bli o te ka, 1999. 
– Str. 36.

2338.   Тај но и трај но уме ће. 
У: Све би ло је му зи ка / Мир ко С. 
Мар ко вић. – 2. из ме ње но и знат но 
до пу ње но изд. – Бе о град : Ex cel
zi or, 1999. – Стр. 8390.

2339.   Ter ra je zve zda.
U: Ter ra : In ter na ti o nal Sculp tu re 
Sympo si um, Ki kin da, Yugo sla via. 
– Ki kin da : „To za Mar ko vić” : Gale
ri ja Ter ra, [1999]. – Str. [1520].

2000

2340.   Ве ли ко ср це Не вен ке Се ке 
Гр чи не : (из ре цен зи је).
У: Ве ли ко ср це / Не вен ка Се ка 
Гр чи на. – Бе о град : Свет књи ге, 
2000. – Стр. 6667.

2341.   [Dečja knji žev nost u nas...]. 
U: Svi ci u dže po vi ma / Oli ve ra Olja 
Cu pać. – Gor nji Mi la no vac : Deč je 
no vi ne, 2000. – Str. 89.

2342.   [Дечја књи жев ност у нас 
оску де ва...].
У: Вен чић од ма слач ка / Оли ве ра
Оља  Цу паћ. – Гор њи Ми ла но
вац : Деч је но ви не, 2000. – Стр. [41].

2343.   Ду го трај но све тло де ла Гор
да не Бра јо вић.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 3. и 4. ју го сло вен ског књи жев
ног су сре та Да ни по е зи је Гор да не 
Бра јо вић, Алек си нацСо ко ба ња 
19992000. – Бе о град : Ве чер ње 
но во сти ; Алек си нац : Фонд „Гор
да на Бра јо вић” : Цен тар за кул ту
ру, 2000. – Стр. 914.

2344.   [Када је пи са ла ову књи гу...].
У: По љу бац од пу сли це : (за де ча
ке и де вој чи це) / Ма ри на Жи нић
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Илић. – Но ви Сад : Би бли о те ка 
Дар љу ба ви, 2000. – Стр. 62.

2345.   [Књигу „Шта са ња ју бе бе”... 
мо гао је на пи са ти...].
У: Шта са ња ју бе бе / Мир ја на Пе
тров. – Но ви Сад : По ле та рац, 
2000. – Стр. 65.

2346.   Мај ски за пис о „Не пре бол
ни ца ма” Мир ја не Ште фа ниц ки
Ан то нић. 
У: Не пре бол ни це : (пе сме мај ке 
вој ни ка) / Мир ја на Ште фа ниц ки. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 4649.

2347.   Ми ми Ђу кић у су срет.
У: Јед но де тињ ство у кри стал ној 
ди мен зи ји ствар но сти / М. [Милка] 
Н. Ђу кић – Ми ма. – 1. изд. – Нови 
Сад : Про ме теј, 2000. – Стр. 3.

2348.   О сун цу и хле бу Ми ро сла ва 
Ко ко ша ра. 
У: Сун це и хлеб / Ми ро слав Ко
ко шар. – Бе о град : Апо строф, 2000. 
– Стр. 67 68.

2349.   О учи те љу, о зла ту де тињ
ства.
У: Учи те љу с љу ба вљу / [прире
дио] Ла зар Ма ној ло вић. – [2. до
пу ње но и из мје ње но изд.]. – Бео
град : Учи тељ ски фа кул тет, 2000. 
– Стр. 219.

2350.   [Ово бе ле же ње Срем ских 
Кар ло ва ца...]
У: Ђор ђе Ла зић Ћап ша : аква ре
ли  : Му зеј Срем ски Кар лов ци, 
сеп тем бар, 2000 / 29. Бран ко во 
ко ло ; [т ек ст Пе ро Зубац]. – Срем
ски Кар лов ци : Бран ко во ко ло, 
2000. – Стр. [3].

2351.   Пе сма као до дир.
У: Дах : пе сме / Ла ла Бран ков ; по
го вор Пе ро Зу бац. – Беогрaд : Но
лит, 2000. – Стр. 7980.

2352.   Pe snič ko zre va nje So nje Ja šin.
U: Ča rob ni iz vor : pe sme / So nja 
Ja šin. – No vi Sad : Bi stri ca, 2000. 
– Str. 6768.

2353.   Re cen zi ja na knji gu pe sa ma „I 
se bi sam stra nac” Vla di mi ra T. Jo
ka no vi ća. 
U: I se bi sam stra nac / Vla di mir T. 
Jo ka no vić. – No vi Sad : [s. n.], 2000. 
– Str. 34.

2354.   Тка ни ца од сти хо ва.
У: Још ме има / Дра го мир Ћу ла
фић. – Бе о град : In ter press, 2000. 
– Стр. 4950.

2355.   Ча роб њак из свих на ших де
тињ ста ва : (за пис о де лу Дра га на 
Лу ки ћа).
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 3. и 4. ју го сло вен ског књи
жев ног су сре та Да ни по е зи је 
„Гор да не Бра јо вић”, Алек си нац 
– Со ко ба ња 19992000. – Бе о град :  
Ве чер ње но во сти ; Алек си нац : 
Фонд „Гор да на Бра јо вић” : Цен тар 
за кул ту ру, 2000. – Стр. 914.

2356.   Шта сле ди иза ове књи ге : 
(пи смо пе сни ки њи Сла ђа ни Ди
кић у се ло Ра сна – По же га, уме
сто ре цен зи је на ру ко пис ње не 
пр ве књи ге пе са ма). 
У: За у ста вље не сли ке / Сла ђа на 
Ди кић Си ми ће вић. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа ; По же га : 
Сви так, 2000. – Стр. 9194.
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2001

2357.   За пис о дво је бај ко пи са ца из 
бај ко ви тих Срем ских Кар ло ва
ца...
У: Срп ске бај ке / Рад ми ла и Јо ван 
Сте ва нов. – Но ви Сад : Про све та, 
2001. – Стр. 9495. 

2358.   Za pis o „Ze le noj re ci”. 
U: Ze le na re ka / So lo [Slađana 
Ivković]. – [No vi Sad : au tor], 2001. 
– Str. 24.

2359.   Za pis o „Mi ri su ma gle” Sve tla
ne Fu cić.
U: Mi ris ma gle / Sve tla na Fu cić. – 1. 
izd. – Beo grad : S. Fu cić, 2001. – Str. 
57.

2360.   За пис о пе сма ма Си мо ни де 
Рас ти не. 
У: Не у га си ви пла мен. Књ. 2 / Си
мо ни да Рас ти на. – Бе о град : С. 
Рас ти на, 2001. – Стр. 5354.

2361.   За пис по чи та њу. 
У: Љу бав не при че са ас фал та / 
Ко виљ ка Ђа чић. – Но ви Сад : Би
стри ца, 2001. – Стр. 7476.

2362.   За пис уз ру ко пи сну књи гу 
пе са ма „Бре за” Ла за ра Ла у ше ва.
У: Бре за / Ла зар С. Ла у шев. – Ид
вор : ау тор, 2001. – Стр. 7.

2363.   Za pi si o ume ću ne žno sti.
U: Do dir ti ši ne / Sve tla na Fu cić. – 1. 
izd. – Beo grad : S. Fu cić : Te sla tra
de, 2001. – Str. 78.

2364.   [И го во ри ту бла го ћу...]. 
У: Че му слу жи ср це / Не дељ ко 
По па дић. – Бе о град : Si GRa star, 
2001. – Ко ри це.

2365.   Квр га во и фај тер ски.
У: Гла ва те ди ле ме / Ми ло мир 
Кра го вић. – Бе о град : Апо строф, 
2001. – Стр. 125133.

2366.   Ко ла жно и ре пре зен та тив но. 
У: Lap sus ca la mi / Де јан Бо го је
вић. – Бе о град : Апо строф, 2001. 
– Стр. 56.

2367.   Круп но у сит ном.
У: Ко те ши ша / Ми ло мир Кра го
вић. – Бе о град : Апо строф, 2001. 
– Стр. 127135.

2368.   [Maj stor po et ske sli ke...]. 
U: Se def / Dra gan – Da do Tru ba jić. 
– 1. izd. – Ba nja Lu ka : au tor, 2001. 
– Zad nji kor. list.

2369.   Ми жи ви, ствар но.
У: А ми – жи ви / Сло бо дан Еле
зо вић. – Но ви Сад : Бу дућ ност, 
2001. – Стр. 139141.

2370.   Ми шље ње о књи зи... 
У: Ма ма, за што не маш вре ме на 
за ме не / Мир ја на Пе тров. – Бео
град : „Јо ван”, 2001. – Стр. 67.

2371.   Ми шље ње о књи зи... 
У: Све и ни шта / Ми лан Ми ку
лић. – Но ви Сад : Про ме теј, 2001. 
– Стр. 56.

2372.   [Модеран, сaвремен, же
сток...].
У: Згру ша ва ње вре ме на / Ве сна 
Ка ћан ски. – Бе о град : Вер зал прес, 
2001. – Ко ри це.

2373.   [Не над Ка ме но вић ка зу
је...]. 
У: На кра ју ве ка : од ра ста ња / Не
над Ка ме но вић. – Ва ље во : Књи
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жев на омла ди на Ва ље ва, 2001. – 
Ко ри це.

2374.   О ау то ро вој, и то баш пра
вој, од лу ци да на пи ше књи гу пе
са ма за де цу.
У: Ми ле на и ми ле не : [песме за 
децу] / Ми ло рад Пре до је вић. – 1. 
изд. – Но ви Сад : Књи жев на за
дру га Но ва Сла ви ја, 2001. – Стр. 
7577. 

2375.   О пе сма ма за де цу Ла ди сла
ва Ку на, за пи са но.
У: Пе сме за де цу  : ма шта ри ца, 
сва шта ри ца / Ла ди слав Кун. – 
Бе о чин : Бе о чин ска фа бри ка це
мен та, 2001. – Oмот.

2376.   Pe ro Zu bac.
U: Dnev ni ci ra di ja „Slo bod na Evro
pa” 19942000 / ured ni ci Mi le Sto
jić, Ivan Lo vre no vić. – Beo grad : 
Ob zor, 2001. – Str. 5051.
Od lom ci iz dnev ni ka.

2377.   [Песник ко ме ни ка да не не
до ста је ма што ви то сти...]
У : Срећ на Но ва го ди на / Мир ја на 
Пе тров. – Бе о град : „Јо ван”, 2001. 
– Стр. 44.

2378.   Раз ве дра ва ње све та у ли те
ра ту ри за де цу Ду шка Три фу но
ви ћа.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 5. ју го сло вен ских књи жев них 
су сре та Да ни по е зи је „Гор да не 
Бра јо вић”, Алек си нац – Со ко ба
ња, 2001. – Бе о град : Ве чер ње но
во сти : Фонд „Гор да на Бра јо вић” ; 
Алек си нац : Цен тар за кул ту ру ; 
Со ко ба ња : Цен тар за кул ту ру, 
2001. – Стр. 4144. 

2379.   Ре цен зи ја за цр тан ку : (уз из
бор Зма је вих пе са ма). 
У: Цр тан ка 2 / Ј. Ј. [Јован Јовано
вић] Змај. – 2. изд. – Ру ма : Свет 
књи ге, 2001. – Стр. 1. 

2380.   Re cen zi ja na knji gu pe sa ma 
„Krik u ka me nu” Đu ra I. Ko va ča 
У: Крик у ка ме ну / Ђу ро И. Ко вач. 
– Бе о град [тј.] Но ви Бе о град  : 
Тим граф, 2001. – Стр. III.

2381.   Сви ци ма лих уни вер зу ма. 
У: По вра так у де тињ ство / Ра до
мир Ми ћу но вић. – Бе о град : Гу
тен бер го ва га лак си ја, 2001. – Стр. 
9596.

2382.   Su za de tinj stva.
U: Let njim pu tem / Bo ra Vi to rac. 
– No vi Sad : au tor, 2001. – Str. 105
110.

2383.   „Траг ми сли” Ми ле та Нин
ко ва.
У: Траг ми сли / Ми ле Нин ков. – 
Но ви Сад : M. A. N. cre a ti ve, 2001. 
– Стр. 36.

2384.   Упам ти те де цо.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 5. ју го сло вен ских књи жев них 
су сре та Да ни по е зи је „Гор да не 
Бра јо вић”, Алек си нац – Со ко ба ња, 
2001. – Бе о град : Ве чер ње но во сти : 
Фонд „Гор да на Бра јо вић” ; Алек
си нац : Цен тар за кул ту ру ; Со ко
ба ња : Цен тар за кул ту ру, 2001. – 
Стр. 27.

2385.   Шта је у трен ду.
У: Бе сне гли сте / Ми ло мир Кра
го вић. – Бе о град  : Апо строф, 
2001. – Стр. 125132.
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2002

2386.   Бо гом дан де чи ји ли рик.
У: Пе де сет и пет пе са ма : [за де цу, 
наравно] / Мо шо Ода ло вић. – 
Сме де ре во : Сме де рев ска пе снич
ка је сен, 2002. – Стр. 122123.

2387.   Vo zo vi na še mla do sti.
U: Pru ge i vo zo vi u Voj vo di ni. – 
No vi Sad : Kul tur noisto rij sko dru
štvo Pče sa, 2002. – Str. 442443.

2388.   Де ца ће се пре по зна ти. 
У: Ноћ на фрај ла : пе сме за де цу / 
Зо ран Ђу мић Ва ња. – Но ви Сад : 
Про ме теј, 2002. – Стр. 56.

2389.   Za kle tva đač ka. 
U: Za kle tva đač ka / Dra gu tin Beg. 
– Bač ka Pa lan ka : Knji žev ni klub 
„Dis”, 2002. – Str. 80.

2390.   Za pis po či ta nju ro ma na Boš ka 
M. No va ko vi ća „Po sled nji Ju go vić”.
U: Po sled nji Ju go vić / Boš ko M. No
va ko vić. – Vr bas : Dom kul tu re, 
2002. – Str. 151153.

2391.   Za pis, s ra doš ću, o „Ne žnoj ba
ri ka di” Iš tva na Me sa ro ša.
U: Ne žna ba ri ka da / Iš tvan Me sa roš 
– Piš ta. – Ve ter nik : Dom za de cu i 
omla di nu ome te nu u raz vo ju, 2002. 
– Str. 4.

2392.   За пи си о књи зи „Бо ље вас 
на шли”. 
У: Бо ље вас на шли / Гра ди мир 
Стој ко вић, Дра го мир Ћу ла фић. 
– Ру ма : Срп ска књи га, 2002. – 
Стр. 77.

2393.   Зве зда на ја сту ку Ра дој ке Ку
ви зић.

У: Зве зда на ја сту ку / Ра дој ка Ку
ви зић. – Па ра ћин : Из да вач ко 
књи жев ноар ти стич ко дру штво, 
2002. – Стр. 6.

2394.   Ле по ре чи во и ла ко ре чи во.
У: Ду шко Три фу но вић : пје сме и 
раз го во ри / [разговор водио] 
Бран ко Пе рић. – 1. изд. – Бе о град : 
Ars Li bri ; Ба ња Лу ка : Бе сје да, 
2002. – Стр. 197201.

2395.   Lju di ula ze u dan.
U: Sve tlo sti i iz ma gli ce : knji ga o 
sli kar stvu Zdrav ka Man di ća / Sa va 
Ste pa nov. – No vi Sad : Kul tur no 
pro svet na za jed ni ca No vog Sa da, 
2002. – Str. 112.

2396.   [Марија Кне же вић пи ше...].
У: Су тон у воћ ња ку / Ма ри ја Кне
же вић. – Ру ма : Срп ска књи га, 
2002. – Ко ри це.

2397.   Mi sa o na spi ra la Be le Du ran
ci ja : (Su bo tič ke no vi ne, 23. 11. 2001).
U: Voj vo di na : bo gat stvo raz li či to
sti / Be la Du ran ci. – No vi Sad : Kul
tur noisto rij sko druš tvo PČE SA, 
2002. – Str. 119120.

2398.   [Nje ne sli ke su le ko vi te...].
U: O Je le ni ko ju sa nja ju nje ne sli ke : 
Je le na Ble čić : ka ta log sli ka. – Ze
mun : Ni jan sa, 2002. – Str. [4].

2399.   О но ве ли за де цу „Нај ва жни
ја је љу бав” Ду ша на Гла ди ћа. 
У: Нај ва жни ја је љу бав / Ду шан 
Гла дић. – Ру ма : Срп ска књи га, 
2002. – Стр. 4748.

2400.   О тре ћем на став ку пе снич
ког днев ни ка Ни ко ле Бу ба ла.
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У: Ср ца у ср цу : пе сме / Ни ко ла 
Бу ба ло. – Но ви Сад : Би стри ца, 
2002. – Стр. 101102.

2401.   O „Ču va ru ve li kog za bo ra va” 
Ste va na Vu kaj lo vi ća.
U: Ču var ve li kog za bo ra va / Ste van 
Vu kaj lo vić. – No va Pa zo va : Bo nart, 
2002. – Str. 7980.

2402.   Од бра на деч јег све та. 
У: Ка ко ра сту кри ла / Дра ган Ра
ду ло вић. – Но ва Па зо ва : Бо нарт, 
2002. – Стр. 78.

2403.   Od bra na le po te.
U: Sa va Stoj kov : odav de do Rem
bran ta : (go vo ri, ese ji, član ci) / [u red
nik i pri re đi vač Bla go je Svr ko ta]. 
– Som bor : Me mo ri ja, 2002. – Str. 
6773. 

2404.   Она је игра ла сва ова ле та.
У: Ми ра Ба њац : [з борник] / при
ре дио Зо ран Мак си мо вић. – Бео
град : Са вез драм ских умет ни ка 
Ср би је ; Но ви Сад : По зо ри шни 
му зеј Вој во ди не, 2002. – Стр. 285
286.

2405.   [O na ume da u sli ku...]. 
U: O Je le ni ko ju sa nja ju nje ne sli ke : 
Je le na Ble čić : ka ta log sli ka. – Ze
mun : Ni jan sa, 2002. – Str. [10].

2406.   Опо ро и не жно, ис то мах. 
У: Ве тар на ли цу : (за пи си из по
ет ског днев ни ка). 1 / Жар ко Ди
мић. – Но ви Сад ; Бач ка Па лан
ка : Ис точ ник, 2002. – Стр. 8690.

2407.   Пе сме Пе тра Ке ко ви ћа или 
Oдбрана игре. 
У: Зец и бум бар / Пе тар Ке ко вић. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2002. – 
Стр. 8081.

2408.   Пет бла го сло ва Бла го је вој 
До са ња ној.
У: До са ња на / Бла го је Ро гач. – Бео
град : На род на књи гаАл фа, 2002. 
– Ко ри це.

2409.   Po e zi ja sa aro mom pod ne blja. 
U: Jo ka no vić / Mi lu tin Šlji van ča
nin... [et al.]. – Ve ter nik : Di jamM
pres, 2002. – Str. 81. 

2410.   Пр ве нац из мај стор ске ра
ди о ни це. 
У: Да ни ца : пе сме за де цу / Сло бо
дан М. Чу чи ло вић. – Но ви Сад : 
Про ме теј, 2002. – Стр. 9798.

2411.   [Sa nje nih sli ka kao da gru nu 
sla po vi...].
U: O Je le ni ko ju sa nja ju nje ne sli ke : 
Je le na Ble čić : ka ta log sli ka. – Ze
mun : Ni jan sa, 2002. – Str. [28].

2412.   Све тлост за там ње ног све та : 
ма ле ре чи пот по ре пе снич ком 
пр вен цу На та ше Ман дић. 
У: Не у кро ће на / На та ша Ман дић. 
– Бе о град  : Гра фосан , 2002. – 
Стр. 73.

2413.   Сет на и ле па књи га о на ма.
У: Ста на ри це и се ли це / Сло бо дан 
Еле зо вић. – Но ви Сад : Бу дућ
ност, 2002. – Стр. [163164].

2414.   Си ро гој но из мо га се ћа ња.
У: Фо то мо но гра фи ја Ста ро се ло 
ет но му зеј Си ро гој но / Рај ко Ка
ри шић. – Вр бас : Р. Р. Ка ри шић, 
2002. – Стр. [31].

2415.   [Smi sao ne go va nja sna...]. 
U: O Je le ni ko ju sa nja ju nje ne sli ke : 
Je le na Ble čić : ka ta log sli ka. – Ze
mun : Ni jan sa, 2002. – Str. [32].
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2416.   [Софија Ко шни чар, вр стан 
зна лац...] . 
У: Сцен ска умет ност : уче ње кроз 
сцен ску игру / Со фи ја Ко шни чар. 
– Но ви Сад : „Змај”, 2002. – Стр. 
314315.

2417.   [Софија Ко шни чар је на у
ми ла...].
У: Сцен ска умет ност : уче ње кроз 
сцен ску игру / Со фи ја Ко шни чар. 
– Но ви Сад : „Змај”, 2002. – Kо
рице.

2418.   Trag u vre me nu Gor da ne Stu
par.
U: Sr ce pe smu pi še / Gor da na Stu par. 
– No vi Sad : Druš tvo za ce re bral nu 
i deč ju pa ra li zu Ju žno bač kog okru
ga, 2002. – Str. 78.

2419.   Tra gom knji ge uti sa ka. 
U: Da ni dru ga či jeg ži vlje nja / Mi šo 
Mu dri nić. – Bač ka To po la : Na rod na 
štam pa ri ja, 2002. – Str. 34.

2420.   [Treća knji ga Ve sne Ka ćan ski...].
U: Plu ta nje / Ve sna Ka ćan ski. – Nova 
Pa zo va : Bo nart, 2002. – Str. 158.

2421.   [Увек сам имао осе ћај...]. 
У: Ма ле љу бав не пе сме / Кр стиво
је Илић. – (8. илу стро ва но изд.). 
– Ша бац : За слон, 2002. – – Kорице.

2422.   Уз До са ња ну.
У: До са ња на / Бла го је Ро гач. – Бе
о град  : На род на књи гаАл фа, 
2002. – Стр. 76.

2423.   „Улич ни ба скет” Пе тра Пе ђе 
Ми ли ћа.
У: Улич ни ба скет : лир ске при че и 
пе сме / Пе ђа Ми лић. – Но ви Сад : 
Би стри ца, 2002. – Стр. 86.

2424.   Фи ло зоф ско про ми шља ње 
све та.
У: Ве се ле же не & ле пу шка сти му
шкар ци : афо ри зми, са ти рич но
ху мо ри стич ке пе сме, епи гра ми, 
сен тен ци је, ру га ли це / Не дељ ко 
Ра дло вић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Све то ви, 2002. – Стр. 164165. 

2003

2425.   [Биће да је ово, ипак, књи га 
о са мо ћи...].
У: Сам, као су за : иза бра не пе сме 
/ Да вид Кец ман Да ко. – Но ви Сад ; 
Пе тро ва ра дин : Al fa graf, 2003. – 
Унут. стр. зад њег кор. ли ста.

2426.   [Давид Кец ман Да ко од лич
но по зна је свет де це...]. 
У: Да љи на ма пре ко све та / Да вид 
Кец ман Да ко. – Бе о град : Гу тен
бер го ва га лак си ја, 2003. – Унут. 
стр. зад њег кор. ли ста.

2427.   „Ži vot ni je Ho li vud” ili Ka ko 
uspo me na ume da le ti. 
U: Ži vot ni je Ho li vud : zbir ka čud
nih pri ča / Igor Alek sić. – No vi Sad : 
Ma li princ, 2003. – Str. 75.

2428.   За ви чај у пе ру.
У: Љу бав у до ба ин фла ци је : пе сме 
/ Вла дан Сте ва но вић Ђи до вац ; 
по го вор Пе ро Зу бац. – Ру ма  : 
Срп ска књи га, 2003. – Стр. 6364.

2429.   За пис о књи зи „Ма дам Брош” 
Бран ки це Ми ло ше вић. 
У: Ма дам Брош / Бран ки ца Б. 
Ми ло ше вић. – Срп ско Са ра је во : 
Осло бо ђе ње, 2003. – Стр. 220223.

2430.   За пис о пе сма ма Са ше Ни
ша ви ћа.
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У: При др жа ва ње ду ше / Са ша 
Ни ша вић. – Но ви Сад : Бу дућ
ност, 2003. – Стр. 8586.

2431.   Za pis po či ta nju ru ko pi sa knji
ge pe sa ma „Po gled du še” M. N. 
Đu kić.
U: Po gled du še / M. [Mil ka] N. Đu
kić. – No vi Sad : Pro me tej, 2003. 
– Str. 56.

2432.   Злат на чи тан ка Д. Т.
У: Пет жи во та : иза бра не пе сме / 
Ду шко Три фу но вић. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин же ње ринг, 2003. – Стр. 150
152. 

2433.   [И го во ри ту бла го ћу...]. 
У: Ја сам твој друг / Не дељ ко По
па дић. – Бе о град : АШ де ло, 2003. 
– Kорице.

2434.   Ka ko zre va ju pe sme. 
U: Po gled sa Mon mar tra : pe sme / 
Ka ta ri na Mi li ki ev. – Ru ma : Srp ska 
knji ga, 2003. – Str. [62].

2435.   Ле по ре кост Ла за ра Ма ној
ло ви ћа.
У: Го вор ср ца / Ла зар Ма ној ло
вић. – Би је љи на : Бо сан ска ри јеч, 
2003. – Стр. 5354.

2436.   Ми лен ко Ми хаљ чић, у до бар 
час.
У: По том ци Се ве ри на : књи жев
но кри тич ки за пи си / Ми лен ко 
Ми хаљ чић. – Ки кин да : Књи жев
но удру же ње ; Но ви Сад : Про
ме теј, 2003. – Стр. 235241.

2437.   Obre no va knji ga ra do sni ca: 
Ob ren Jo vićSa vin: „Lu ka po je van
đe lju”, pe sme za de cu. 

U: Lu ka po je van đe lju / Ob ren Jo
vićSa vin. – Beo grad : Ci ta, 2003. 
– Str. 227228.

2438.   О збир ци пе са ма за де цу Ми
ро сла ва Ко ко ша ра
У: Го луб / Ми ро слав Ко ко шар. – 
Зе мун : АШ, 2003. – Стр. 80.

2439.   Пе сме љу ве не Бла го ја Ба ко
ви ћа. 
У: Пре тво ре на у по љуп це / Благо
је Ба ко вић. – Вр бас : Сло во, 2003. 
– Стр. 97107.

2440.   Пред го вор. 
У: Ако се за ку неш / Сло бо дан М. 
Чу чи ло вић. – Бе о град : Гра фосан , 
2003. – Стр. 78.

2441.   Пре пе ви се ћа ња.
У: По след њи ран дес : (ода бра не 
пе сме) / Ми лен ко Бо сан кићМа
чак. – Бе о град : ЈП ПТТ са о бра
ћа ја „Ср би ја”, 2003. – Стр. 6768.

2442.   Са ри не пе сме. 
У: Кли ке ри ја да / Са ра Мар ко вић. 
– [1. изд.] . – Но ви Сад : Stylos, 2003. 
– Стр. 133136.

2443.   Ше рет ска по е ма.
У: Ше рет ска по е ма / Пе тар Ми ло
ше вић. – 2. изд. – Ча чак : Ле ген да, 
2003. – Стр. 5859.

2004

2444.   Алек сан дри не пе сме и при че.
У: Огле да ло жи во та / Алек сан дра 
М. Ко со вац. – Но ви Сад : Про ме
теј, 2004. – Стр. 5.

2445.   Ви со ка ве шти на при по ве
дања.
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У: Спа ша ва ње ср не / Ми ро слав 
Ко ко шар. – Зе мун : АШ, 2004. – 
Стр. 56.

2446.   [Дванаесто Злат но звон це...].
У: Два не сти фе сти вал Злат но 
звон це ’04, Но ви Сад, 23. април 
2004. – Но ви Сад : Цен тар за кул
тур ну ани ма ци ју, 2004. – Унут. 
стр. пред њег кор. ли ста.

2447.   До бар зна лац све та де те та / 
Пе ро Зу бац.
У: Пла ви друм / Ђу ро Ма ри чић. 
– Зе мун : АШ Де ло, 2004. – Стр. 5.

2448.   Ду го трај но све тло де ла Гор
да не Бра јо ви ћ
У: То сам ја / Гор да на Бра јо вић. 
– Бе о град : На род на књи гаАл фа, 
2004. – Стр. 1924.

2449.   Za pis o Erot skom ku va ru.
U: Erot ski ku var : pri po vet ke i re
cep ti / Vla dan Ste va no vić Đi do vac. 
– 1. izd. – Ča čak : Le gen da, 2004. 
– Str. 147148.

2450.   За пис о књи зи пе са ма „Отво
ре на вра та”.
У: Отво ре на вра та / На та ли ја То
кић. – Ва ље во : Ин те лек та, 2004. 
– Стр. 6162.

2451.   Za pis o knji zi pe sa ma Slo bo
da na Lo vri ća „Ne čuj ni krik”.
U: Ne čuj ni krik : pe sme / Slo bo dan 
Lo vrić. – Som bor : Pu bli kum, 2004. 
– Str. 5758.

2452.   Za pis o pe sma ma Bran ke Ko jić.
U: Ju tar nje sno vi đe nje : pe sme / 
Bran ka Ko jić. – Som bor : Pu bli kum, 
2004. – Str. 5758.

2453.   За пис по хва ле.
У: Мо стар ски дра гу љи : (гло се) : 
гло се на сти хо ве Алек се Шан ти ћа 
и Пе ра Зуп ца / Дра го љуб Лу не Си
мо но вић. – Гор њи Ми ла но вац : 
За пис, 2004. – Стр. 78.

2454.   За пи си о књи зи „Бо ље вас 
на шли”.
У: Бо ље вас на шли / Гра ди мир 
Стој ко вић, Дра го мир Ћу ла фић. 
– 5. из ме ње но изд. – Бе о град : Ве
дес, 2004. – Стр. 56.

2455.   Zlat na či tan ka D. T.
U: Taj na ve za / Duš ko Tri fu no vić. 
– No vi Sad : Tri – M, 2004. – Str. 57.

2456.   Злат не на ше го ди не.
У: Иван Бе кја рев / при ре дио Зо ран 
Т. Јо ва но вић. – Бе о град : Са вез 
драм ских умет ни ка Ср би је, 2004. 
– Стр. 336337.

2457.   Iz mi ca nje zam ki sa vr še nog : 
o no vim sli ka ma Ra du la Boš ko vi ća.
U: Ra du le Boš ko vić : Voj vo di na : 
pe ti ele ment : iz lo žba sli ka / [a u to ri 
tek sto va Sa va Ste pa nov, Pe ro Zu bac]. 
– No vi Sad : R. Boš ko vić, 2004. – Str. 
[34]. 

2458.   [Има у све му што Ода ло вић 
на пи ше...].
У: Ко пре до ме не / Мо шо Ода ло
вић. – Зе мун : АШ де ло ; Бе о град : 
Ви тез, 2004. – Kорице.

2459.   Књи га де це ни је.
У: Кр ва ва свад ба у Бр за ви / Дра
го мир Брај ко вић. – 11. до пу ње но 
изд. – Бе о град : Бе о град ска књи
га, 2004. – Стр. 139145.
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2460.   Ко ста Ку зман у све ту свих 
умет но сти.
У: Ко ста М. Ку зман у све ту свих 
умет но сти, Огра нак СА НУ у Но
вом Са ду... 8. јун 2004. го ди не. – 
Но ви Сад : Цен тар за кул тур ну 
ани ма ци ју, 2004. – Стр. [2].

2461.   [La ko je me ni...].
U: Pan s cr nom fru lom : ne i za bra ne 
pje sme / Mi šo Ma rić. – Sa ra je vo : 
Ra bic, 2004. – Str. 79.

2462.   „Ле ви и Ве ња мин” Ду ша на 
Гла ди ћа.
У: Ле ви и Ве ња мин / Ду шан Гла
дић. – Ру ма : Срп ска књи га, 2004. 
– Стр. 6768.

2463.   Лир ски днев ник Све тла не 
Му дри нић.
У: Ро са на обра зи ма : пе сме / Све
тла на Му дри нић. – Ру ма : Срп ска 
књи га, 2004. – Стр. 77.

2464.   О му зи ци ре чи и по ет ским 
сли ка ма.
У: Но ва по ет ска ма па Ра до ми ра 
Ми ћу но ви ћа / при ре дио Бо ги
слав Мар ко вић. – Ста ра Па зо ва : 
Цен тар за кул ту ру, 2004. – Стр. 
170172.

2465.   O uči te lju, o zla tu de tinj stva.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 
i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 202.

2466.   Пе сме ко је је хте ла Те о до ра : 
(из ре цен зи је).
У: Те о до ра : збир ка пе са ма / Ве ра 
Цве та но вић. – Ниш : Сту дент ски 
кул тур ни цен тар, 2004. – Стр. 
34.

2467.   Пе сме Ми шка Ву чи ни ћа.
У: Из ну ђе ни гре шник / Ми шко 
Ђ. Ву чи нић. – Но ви Сад : Би стри
ца, 2004. – Стр. [99100]. 

2468.   Pe ci ne pe sme, kad su proš le 
ne ke go di ne.
У: Те пих na rom mmbo i de / Пе тар 
Пе ца Цвет ко вић. – Но ви Сад : П. 
Цвет ко вић, 2004. – Стр. 37.

2469.   По чи та њу но ве књи ге пе са
ма Ма ри це Лу кић.
У: Ру ка ан ђе ла чу ва ра : пје сме / 
Ма ри ца Лу кић. – Бе о град : Оди сеј, 
2004. – Стр. 9396.

2470.   По глед у се бе.
У: Очи од ме да / Урош Сте па нов 
Рош. – Сток холм : Арис, 2004. – 
Стр. 9395.

2471.   Po e zi ja kao sve do čan stvo o 
vre me nu : (Er ne P. Var nju: Sve dok 
vre me na = Kor tanúént).
U: Sve dok vre me na / Var nju P. Er ne 
= Kor tanúként / Varnyú P. Ernő. 
– No vi Sad : Bu duć nost, 2004. – Str. 
9599.

2472.   [Po sto ji li svet ko ji sli ka Šan dor 
Šlajf?...]
U: Raz ot kri va nje sli ka ra : raz go vo
ri sa sli ka rom Šan do rom Šlaj fom / 
Bu di mir M. Po pa dić. – No vi Sad : 
Fo rum, 2004. – Str. 183185.

2473.   Ре цен зи ја на ру ко пис књи ге 
песaма „Ба нат ски ди ва ни” Ми
лен ка Бо сан ки ћа.
У: Ба нат ски ди ва ни : ода бра не пе
сме / Ми лен ко Бо сан кићМа чак. 
– Бе о град : ЈП ПТТ са о бра ћа ја 
„Ср би ја”, 2004. – Стр. 45. 
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2474.   Се ћа ње на Дра га Ра до ви ћа : 
(пи смо Мом чи лу Го ли ја ни ну).
У: Лир ске не жно сти / Дра гу тин 
Дра го Ра до вић. – Не ве си ње : Срп
ско кул тур но и про свјет но дру
штво Про свје та, [2004]. – Стр. 130
132.

2475.   Страх од не на пи са ног.
У: Но ва по ет ска ма па Ра до ми ра 
Ми ћу но ви ћа / при ре дио Бо ги
слав Мар ко вић. – Ста ра Па зо ва : 
Цен тар за кул ту ру, 2004. – Стр. 
135138.

2476.   „Та јан стве на вра та” кроз која 
Ма ри ја Ма дић ула зи у свет по е
зи је. 
У: Та јан стве на вра та : пе сме / Ма
ри ја Ма дић. – Но ви Сад : Би стри
ца, 2004. – Стр. 6970. 

2477.   Тај на Ми ле та Нин ко ва.
У: Тај на / Ми ле Нин ков. – Но ви 
Сад : M.A.N. cre a ti ve, 2004. – Стр. 
38.

2478.   Тре ћа књи га Зо ри це Са вић.
У: Са чу ва не не жно сти / Зо ри ца 
Са вић. – Но ви Сад ; Пе тро ва ра
дин : Al fa graf, 2004. – Стр. 5.

2479.   У ле пом Ду ки ном кру гу.
У: Сем бер ска ли ра : из бор из ли
ри ке Књи жев ног клу ба „Јо ван Ду
чић” у Би је љи ни / из бор пје са ма, 
би ље шке и ко мен тар Сло бо дан 
Пе тро вић. – Би је љи на : Про свје
та, 2004. – Стр. 279280. 

2480.   Uči telj zlat na pot po ra dje tinj
stvu : (La zar Ma noj lo vić: Uči te lju s 
lju ba vlju).
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 

i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 189.

2481.   [Ценић је пе сник не жно сти...].
У: Ба те ће се же ни / Вла ста Н. Це
нић. – Зе мун : АШ де ло, 2004. – 
Стр. 74.

2005

2482.   Va ra din mo je mla do sti.
U: Ma pa sve ta Pe tro va ra din ske tvr
đa ve / [pri re di li] Bo ri voj Po pr žan, 
Gor da na Đi las, Ne delj ko Ma mu la, 
Đor đe Pi sa rev. – No vi Sad : Li kov ni 
krug, 2005. – Str. 28. 

2483.   Več na mla dost po e zi je.
U: Ve li ko spre ma nje / Duš ko Tri fu
no vić. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2005. – Str. 59.

2484.   Ви со ка ве шти на при по ве
дања.
У: Спа ша ва ње ср не : [и дру ге при
че] / Ми ро слав Ко ко шар. – Бе о
град : Ви тез, 2005. – Стр. 56. 

2485.   Гу сто се ћа ње, гу стиш сим
бо ла.
У: Бе са ни кор ми лар / Ми ле на 
Мар ко вић. – Гор њи Ми ла но вац : 
До си теј, 2005. – Стр. 101104.

2486.   [За ве ли ко сли кар ство по
треб но је...].
У: Са ва Стој ков : мо ји сно ви, моје 
успо ме не : вој во ђан ски пеј за жи... 
12. де цем бра 2005. – Жи ти ште : 
Скуп шти на Оп шти не, 2005. – 
Стр. [3].

2487.   За пи си о не про ла зном уме
сто по здра ва пр вен цу Дра га на 
Па вло ви ћа.
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У: Пе сме / Дра ган Па вло вић. – 
Срем ски Кар лов ци  : Кро во ви, 
2005. – Стр. 79.

2488.   Звон ки и сет ни пев Си ма 
Ла ке ти ћа.
У: Траг отво ре не шкољ ке : пе сме 
/ Ла ке тић Си мо. – Ру ма : Срп ска 
књи га ; Би је љи на : Про свје та ; Бео
град : Сај кор, 2005. – Стр. 6365.

2489.   Zdra vi ca de tinj stvu.
U: Ba la da o unu ku i vo di / Ne đo Ši
po vac. – Beo grad : Pro sve ta in ter
na ci o nal, 2005. – Str. 57.

2490.   Ис тра жи вач ра до сти и упи
та но сти.
У: Из ба ште мо је ма ште / Ра до мир 
Ми ћу но вић. – Бе о град : Ви тез, 
2005. – Kорице.

2491.   На вр ху ви ше спрат ни це.
У: Ту ђе ци пе ле : пе сме / Ми ло мир 
Кра го вић. – Ру ма : Срп ска књи га, 
2005. – Стр. 152. 

2492.   Не бом при ти снут, а окре нут 
сун цу.
У: По жар ни да ни : пе сме / Ва лен
тин(о) Див Ра кић. – Би је љи на : 
Про све та, 2005. – Стр. 7172.

2493.   No ve Mi mi ne pe sme.
U: Akva rel jed ne mla do sti / Mil ka 
N. Đu kić – Mi ma. – No vi Sad : Pro
me tej, 2005. – Str. 45.

2494.   O ve drim mom ci ma iz ne za
bo ra va.
U: Ro ke ri s Mo ra vu / Bo ris Bi ze tić. 
– Beo grad : au tor, 2005. – Str. 34.

2495.   О ле по ти јед но став но сти, о 
ле ко ви то сти у пе сма ма Љи ља не 
Бра ло вић.

У: Чо век и зид / Љи ља на Бра ло
вић. – Гор њи Ми ла но вац : За пис, 
2005. – Стр. 9092.

2496.   O ne pro la znom i sa daš njem u 
skulp tu ri Alek san dra Adži ća.
U: Alek san dar Adžić Adža. – No vi 
Sad : [A. Adžić], 2005. – Str. II.

2497.   О пе сма ма Ми ло ша Ра до
сав че ва за пи са но.
У: Са мо та ке бо је / Ми лош Ра до
сав чев. – Бе о град : Књи жев на 
омла ди на Ср би је, 2005. – Стр. 
8687.

2498.   О тре пе ре њу ду ше у пе сма ма 
Во ји сла ве Дра го вић.
У: Ту кла су зво на : пе сме / Во ји
сла ва Дра го вић Ту бић. – Но ви 
Сад : Би стри ца, 2005. – Стр. 8384.

2499.   Opje va va nje ne spo ko ja.
U: Bi ti ili ne bi ti / Emil Vlaj ki. – Za
greb : No va knji ga Rast, 2005. – Str. 
56.

2500.   Пе сма ко ја не пре ста је.
У: Осве шта на тро стру ка бро ја ни
ца : [з борник на гра ђе них ра до ва 
са књи жев ног кон кур са „Ба нат
ско пе ро”...] / уред ни ци Ве ли мир 
Гру бач ки Шен ђур ски, Ве сна Ћук. 
– Жи ти ште : Би бли о те ка „Бран
ко Ра ди че вић”, 2005. – Стр. 5657.

2501.   Пе сме љу ве не Бла го ја Ба ко
ви ћа.
У: По вра так на Ита ку : [изабране 
и но ве песме]. Књ. 4, Љу бав ми 
жи ва по све ту хо да / Бла го је Ба ко
вић. – 1. изд. – Но ви Сад : Orp he us, 
2005. – Стр. 121128.

2502.   Реч Пе ра Зуп ца на отва ра њу 
из ло жбе ли ков них ра до ва.
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У: Ма тер ња ме ло ди ја и обра зо
ва ње : ма те ри јал са Пр вог ме ђу
на род ног кон кур са ли те рар них 
и ли ков них ра до ва пред школ ске 
де це и уче ни ка основ не и сред ње 
шко ле. – Но ви Сад : При ја те љи 
де це Вој во ди не, 2005. – Стр. 118.

2503.   [„Са мо си у ду ши де те”...].
У: Та та, же љан сам тво је љу ба ви 
/ Мир ја на Пе тров. – Зре ња нин : 
Аген ци ја „Јо ван”, 2005. – Стр. 82
83.

2504.   Сви у на пад.
У: Сви у на пад : спорт ски цвет ник 
/ [приредио] Не дељ ко По па дић. 
– Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 2005. 
– Стр. 89.

2505.   Су бо тич ки пи сци за де цу : 
од ло мак из тек ста.
У: Деч ја пла не та : по е зи ја за де цу 
/ Не дељ ко Ду ја ко вић. – 1. изд. – 
Су бо ти ца : Н. Ду ја ко вић, 2005. 
– Стр. 50.

2506.   Тка ње не за бо ра ва.
У: Че жње мо јих сно ва / Гор да на 
Са рић. – Ива њи ца : На род на би
бли о те ка „Све ти слав Ву ло вић”, 
2005. – Стр. 6567.

2507.   [У њој је онај Бо го је вић...]
У : То пла во о ко не бо / Де јан Бо го
је вић ; из бор пе са ма и пред го вор 
Ср ба Иг ња то вић. – Бе о град : Апо
строф, 2005. – Kорице.

2508.   У тра га њу за сво јом зве здо м
У: Ми ри сна кру на / Би ља на Об ра
до вић До нов ски. – Бе о град : АШ 
де ло, 2005. – Стр. 79.

2509.   Ча роб на фру ла До бри це 
Ери ћа.

У: Ме се чев клас : иза бра не пе сме 
/ До бри ца Ерић. – Ру ма : Срп ска 
књи га ; Но ви Сад : Ин стелин же
ње ринг, 2005. – Стр. 178180.

2006

2510.   Бла га па ди на Че ра та. 
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник IX књи жев них су сре та „Дани 
деч је по е зи је и ства ра ла штва – 
Гор да на Бра јо вић”, Алек си нац, 
април 2006. – Бе о град : Ве чер ње 
но во сти ; Алек си нац : „Фонд Гор
да на Бра јо вић” : Цен тар за култу
ру, 2006. – Стр. 119122.
Се ћа ње на Ду шка Три фу но ви ћа.

2511.   Bor sa Gr me ča.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – Sara
je vo : Ra bic, 2006. – Str. 249250.

2512.   [Го ран Ла зо вић уме да 
ослу шку је де цу...].
У: Кад по ра стем би ћу де те / Го ран 
Ла зо вић. – Бе о град  : Ср бо арт, 
2006. – Kорице.

2513.   [Го ран Ла зо вић уме да 
ослу шку је де цу...].
У: Су зе су зној од ока / Го ран Ла
зо вић. – Бе о град : Ср бо арт, 2006. 
– Kорице.

2514.   [Do bri moj Duš ko...]. 
U: Du ša Duš ka Tri fu no vi ća / Vi dan 
Pa pić. – Va lje vo : Va lje vac, 2006. 
– Str. 63.
In me mo ri am Duš ku Tri fu no vi ću.

2515.   [Do bri moj Duš ko...].
U: Spo me ni ca Duš ko Tri fu no vić : 
knji ga mog ži vo ta. – Ru ma : Srp ska 
knji ga ; No vi Sad : In stel klub, 2006. 
– Str. 93. 
In me mo ri am Duš ku Tri fu no vi ću. 
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2516.   За пис о књи зи пје са ма „Про
гле да ло” Ми ће Јо ва но ви ћа.
У: Про гле да ло / Ми ћо Јо ва но вић. 
– Би је љи на  : Мла дост, 2006. – 
Стр. 109111.

2517.   Злат на шкри ња успо ме на.
У: Ве ли ки ма ли свет : збор ник пе
са ма за де цу / Ра до мир Ми ћу но
вић. – Зе мун : АШ де ло, 2006. – 
Стр. 215216.

2518.   Zlat no pe ro dok to ro vo.
U: Men ta li tet, ali kao Voj vo di na / 
Draš ko Re đep. – No vi Sad : Kul tur
noisto rij sko druš tvo PČE SA, 2006. 
– Str. 20.

2519.   Ис тра жи вач ра до сти и запи
та но сти.
У: Ве ли ки ма ли свет : збор ник 
пе са ма за де цу / Ра до мир Ми ћу
но вић. – Зе мун : АШ де ло, 2006. 
– Стр. 215.

2520.   Ка ко се Ђу ро Ми ле кић оду
жио тор би.
У: Ле ђа пу на тор бе / Ђу ро Ми ле
кић. – Ку ла : Bo rac H&H, 2006. – 
Стр. 69.

2521.   [ Ko lo ni ja ko ja oku plja...].
U: Li kov na ko lo ni ja i ga le ri ja Lep tir 
be lih kri la : fond „Sla đa na Đor đe
vić” [i] Me di cin ski fa kul tet No vi 
Sad / [tekst Pe ro Zu bac]. – No vi Sad : 
Fond „Sla đa na Đor đe vić”, [2006]. 
– Str. [5].

2522.   Ко нач ни по вра так Ду ка Ми
шље на.
У: Хлад не очи сун че ве / Не бој ша 
Ру дан. – Но ви Сад : Про ме теј, 
2006. – Стр. 247250.

2523.   [Кубурић ми сли сли ком...].
У: За што во лим ви ски / Ђор ђе Ку
бу рић. – 1. изд. – Ниш : Ни шки 
кул тур ни цен тар, 2006. – Kорице.

2524.   Ле по ре кост Ла за ра Ма ној
ло ви ћа.
У: Го вор ср ца / Ла зар Ма ној ло вић. 
–  Wup per tal  : Бо сан ска ри јеч, 
2006. – Стр. 5354.

2525.   Над но вом књи гом пе са ма 
Све то за ра Сав ко ви ћа „Ра сто ја ња 
или Дис хар мо ни ја опа ког”.
У: Ра сто ја ња или Дис хар мо ни ја 
опа ког / Све то зар Сав ко вић ; по
го вор Пе ро Зу бац. – Ру ма : Срп ска 
књи га, 2006. – Стр. 5556.

2526.   [Наслов књи ге за де цу...].
У: Про ле ће у учи о ни ци / Сло бо
дан Ђе кић. – Вр шац : Књи жев на 
оп шти на Вр шац, 2006. – Унут. 
стр. зад њег кор. ли ста.

2527.   O de lu Ba lin ta Vuj ko va, to li ko 
go di na po sle.
U: Da ni Ba lin ta Vuj ko va : da ni hr
vat ske knji ge i ri je či : zbor nik ra do
va sa znan stve nih sku po va 2002
2005 / zbor nik ure di la Ka ta ri na 
Če li ko vić. – Su bo ti ca : Hr vat ska 
či ta o ni ca, 2006. – Str. 2529. 

2528.   О пе сма ма Ми ле не Се ве ро
вић.
У: Че ка ју ћи ча роб ња ка / Ми ле на 
Се ве ро вић. – Бе о град  : Ви тез, 
2006. – Стр. 7.

2529.   О пе сма ма Све тла не Фу цић, 
за пис на кло но сти.
У: Ми смо се већ сре ли / Све тла
на Фу цић. – Бе о град : Књи жев но 
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дру штво „Све ти Са ва” : Бе о град
ска ма ну фак ту ра сно ва, 2006. – 
Стр. 5960.

2530.   О пр вој књи зи пе са ма за де цу 
Ми лен ка Фр жо ви ћа.
У: Чу де сна лоп та / Ми лен ко Фржо
вић. – Но ви Сад : Нев кош ; Бач ка 
Па лан ка : Књи жев ни клуб „Дис” : 
Дру штво за на у ку и ства ра ла
штво „Ло гос”, 2006. – Стр. 56.

2531.   [Осли ка ва њем ур ба ни зо
ва ња сва ко дне вља деч јег...]
У: На бе лом ко њу / Са ша Бо жо вић. 
– Бе о град : Ви тез, 2006. – Зад њи 
кор. лист.

2532.   Пе сма као огле да ло бла го
сти : за пис по чи та њу дру ге књи
ге пе са ма „Злат на оса ма” Би ља не 
Об ра до вић До нов ски.
У: Злат на оса ма / Би ља на Об ра до
вић До нов ски. – Зе мун : АШ де ло, 
2006. – Стр. 7577.

2533.   Пи са ни траг о тај ни од ра
ста ња.
У: Из да ни ци : збор ник Че твр тог 
фе сти ва ла по е зи је де цепе сни ка 
Бе о град. – Но ви Бе о град : ОШ „Јо
ван Сте ри ја По по вић”, 2006. – 
Стр. 56.

2534.   По уч не пе сме.
У: Сун це у очи ма / Ве ра Цве та но
вић. – Бе о град : Ви тез, 2006. – 
Стр. 9.

2535.   Пред го вор.
У: На бе лом ко њу / Са ша Бо жо вић. 
– Бе о град : Ви тез, 2006. – Стр. 5. 

2536.   Pu to pi si i in ter vjui Slo bo da na 
Vu ko vi ća.

U: Pro lje će u Bronk su / Slo bo dan 
Vu ko vić. – 2. izd. – Pod go ri ca : S. 
Vu ko vić, 2006. – Str. 153159.

2537.   Раз ве дра ва ње све та у ли те
ра ту ри за де цу Ду шка Три фу но
ви ћа.
У: Удва рач на ве ли ком од мо ру : 
пе сме за де цу и омла ди ну / Ду шко 
Три фу но вић ; иза брао Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Stylos, 2006. – 
Стр. 429441.

2538.   Са вре ме но и све вре ме но у 
по е зи ји Ду шка Три фу но ви ћа
У: Ча сна дoколица : иза бра не пе
сме / Ду шко Три фу но вић ; иза
брао Пе ро Зу бац. – Но ви Сад : 
Stylos, 2006. – Стр. 405469.

2539.   Сан о сну Гра ди ми ра Стој
ко ви ћа.
У: Сан / Гра ди мир Стој ко вић. – 
Бе о град : На род на књи гаАл фа, 
2006. – Стр. 143146.

2540.   Све те го ди не.
У: Бе ше не кад осам там бу ра ша / 
Мом чи ло Мо ма Ни ко лић. – Но ви 
Сад : Про ме теј : Фо тоок о штам
па ри ја, 2006. – Стр. 90.

2541.   [Sve što je na sli kao...].
U: Ja noš Me sa roš : sli ke : Mu zej Voj
vo di ne, 2006. – No vi Sad : Cen tar 
za kul tur nu ani ma ci ju, 2006. – Str. 3.

2542.   Скри ве на љу бав у ка тре ни ма
У: Са мо кроз стих жу бо рим : пје
сме / Ма ри ца Лу кић. – Ру ма : Срп
ска књи га, 2006. – Стр. 109110.

2543.   Sli ka nje po e tič kih pro sto ra.
U: Reč i bo ja / [sti ho vi] Dra gi ša Bo
žić ; [sli ke] Pe tar Pu tić. – 1. izd. – 
Pan če vo : Ma li Ne mo, 2006. – Str. 84. 
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2544.   [У књи зи пе са ма...].
У: Цвет маг но ли је : пе сме / Ра де 
Ђор ђе вић. – Ру ма : Град ска би
бли о те ка, 2006. – Стр. 73.

2545.   [У по след њих два де се так го
ди на...].
У: Де тињ ство као мит : жи вот и 
књи жев ни рад Во је Мар ја но ви ћа 
/ Гор да на Ма ле тић. – Кра ље во : 
Li bro com pany, 2006. – Стр. 128129.

2546.   У сла ву де те та.
У: Пе сме за де цу и шви гар це / 
Кон стан тин Ан тић. – Но ви Сад : 
Ви ша тех нич ка шко ла, 2006. – 
Стр. 7.

2547.   Ша пат ду ше Ан дри је Бед на
ри ка.
У: Уткао сам се бе / Ан дри ја Бед
на рик. – Ру ма : Срп ска књи га, 
2006. – Стр. 56.

2007

2548.   Вре дан при лог об но ви ро
до љу би ве по е зи је.
У: За бу ђе ње зво на / Сте ван Ста
но је вић. – Бе о град : Клуб Цр но
тра ва ца у Бе о гра ду, 2007. – Стр. 
8789.

2549.   Го ди шња до ба пре то че на у 
пе сме.
У: Ле то шко ле за кљу ча ло / Ми лан 
Мр даљ. – Но ви Сад : Про ме теј, 
2007. – Стр. 8788. 

2550.   „Де ца тра же осмех” Мир ја
не Пе тров.
У: Де ца тра же осмех / Мир ја на 
Пе тров. – Бе о град : Јо ван, 2007. 
– Стр. [84].

2551.   Za pis, s ra doš ću, o „Ne žnoj ba
ri ka di” Iš tva na Me sa ro ša.
U: Ne žna ba ri ka da / Iš tvan Me sa
roš. – No vi Sad : S. Pelcl : N. Ra din, 
2007. – Str. 5. 

2552.   Зла то спев Сло бо да на Ра ки
ти ћа.
У: Мо ји тре ну ци : иза бра не пе сме 
/ Сло бо дан Ра ки тић. – Но ви 
Сад : Ин стелин же ње ринг ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2007. – Стр. 201
202.

2553.   Ка ко зре ва ју пе сме
У: Све тло сти и дрх та ји / Ка та ри на 
Ми ли ки ев. – Ру ма : Срп ска књи
га, 2007. – Стр. 242.

2554.   Ква драт над хи по те ну зом.
У: Ква драт над хи по те ну зом / 
Ду шко Три фу но вић. – Бач ка Па
лан ка : Књи жев ни клуб „Дис” : 
Дру штво за на у ку и ства ра ла штво 
„Ло гос” ; Срем ски Кар лов ци : Кар
ло вач ка умет нич ка ра ди о ни ца, 
2007. – Стр. 56.

2555.   Књи га де це ни је.
У: На ба шти ни : од зи ви Фи ли пу 
Ви шњи ћу / Дра го мир Брај ко вић. 
– Ора шац : За ду жбин ско дру штво 
„Пр ви срп ски уста нак”, 2007. – 
Стр. 5859.

2556.   Књи жев ност за де цу.
У: Од јек ре чи о де лу Ти хо ми ра 
Пе тро ви ћа. – Ле ско вац : Ле ско
вач ки кул тур ни цен тар, 2007. – 
Стр. 183184. 

2557.   Lir ska tka ni ca od ne žno sti i 
gor či ne : za pis o pr voj knji zi pe sa
ma Sa fe ta Ša ći ro vi ća.
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U: Kad se ja re bi ce le gu / Sa fet 
Ša ći ro vić. – No vi Pa zar : Na rod na 
bi bli o te ka „Do si tej Ob ra do vić”, 
2007. – Str. 56. 

2558.   Мај ски за пис о „не пре бол
ни ци ма”.
У: У сну жал фи је / Мир ја на Ште
фа ниц ки. – Но ви Сад : Би стри ца, 
2007. – Стр. 7780.

2559.   Мај стор звон ких ре чи. 
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 10. књи жев них су сре та „Дани 
деч је по е зи је и ства ра ла штва – 
Гор да на Бра јо вић”, Алек си нац, 
април 20062007. – Бе о град : Ве
чер ње но во сти  ; Алек си нац  : 
„Фонд Гор да на Бра јо вић” : Цен
тар за кул ту ру, 2007. – Стр. 2324.
При каз књи ге: Мо шо Ода ло вић: 
„По пра вља мо низ бр ди це”, Бе о град, 
2006.

2560.   [Најновија пе снич ка књи
га...] : из вод из ре цен зи је.
У: Ви лин сан : пе сме и по е ме / Ма
ри на Жи нић Илић. – Но ви Сад : 
М. Жи нић Инић, 2007. – Унут. 
стр. пред њег кор. ли ста.

2561.   Огр ли ца од ли те рар них би
се ра.
У: Ма тер ња ме ло ди ја и обра зо
ва ње : ма те ри јал са тре ћег ме ђу
на род ног кон кур са ли те рар них 
и ли ков них ра до ва пред школ ске 
де це и уче ни ка основ не и сред ње 
шко ле и пр ви кон курс му зич ких 
за пи са / при ре дио Иси дор Гра о
рац. – Но ви Сад : При ја те љи де це 
Вој во ди не, 2007. – Стр. 88.

2562.   О „При но ше њу све тло сти” 
Жи во сла ва Мар ко ви ћа, с на кло

но шћу за пи са но / Пе ро Зу бац, 
Ран ко Сли јеп че вић.
У: Мо за ик зве зда не рас ко ши / 
[Живослав Марковић]. – 1. изд. 
– Бе о град : Ж. Мар ко вић, 2007. 
– Стр. 49.

2563.   [О сре ћи и не сре ћи ...].
У: Пе сни ки ња / Не ра Ле гац. – Нови 
Сад : Про ме теј, 2007. – Kорице.

2564.   O uči te lju, o zla tu de tinj stva.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 4. izd. – Sa ra
je vo : Ga ri wo, 2007. – Str. 317318.

2565.   Опој ни зов де тињ ства.
У: Пра зник у по љу : пе сме / На да 
Си мић – Ру ма : Срп ска књи га, 
2007. – Стр. 89.

2566.   По е зи ја као од бра на ле по те 
све та.
У: Све тлост у да љи ни / Рад ми ла 
Ђу ке лић ; по го вор Пе ро Зу бац, 
Ма ти ја Бећ ко вић. – Ру ма : Срп ска 
књи га, 2007. – Стр. 7173.

2567.   По здрав књи зи „Не ко са мо 
те бе тра жи” Да ви да Кец ма на 
Дака.
У: Не ко са мо те бе тра жи / Да вид 
Кец ман Да ко. – Но ви Сад : Про
ме теј, 2007. – Стр. 5.

2568.   Пре фи ње на от ме ност по е
зи је.
У: Ода бра на љу бав на по е зи ја и 
дру ге пје сме / Гор да на Са рић. – 
Под го ри ца : По бје да, 2007. – Стр. 
227228.

2569.   Psal mič no i mo li tve no.
U: Kra va rev unuk / Zo ran Raš ko vić. 
– 1. izd. – Be la Cr kva : Cen tar za 
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kul tu ru „Be la Cr kva”, 2007. – Str. 
305306.

2570.   Re cen zi ja knji ge „Vi de la sam 
tu gu” An đe An đe lić.
U: Vi de la sam tu gu : zbir ka pe sa ma 
/ An đe lić An đa. – No vi Sad : A. An
đe lić, 2007. – Str. [4].

2571.   Ro man iz bu duć no sti.
U: Igra pu nog me se ca / Sne ža na 
Alt man. – Beo grad : Či go ja štam pa, 
2007. – Str. 173175.

2572.   „Ту ђе др во” Алек сан дре Јок
си мо вић
 У: Ту ђе др во / Алек сан дра Јок
си мо вић. – Бе о град : Бе о град ска 
књи га, 2007. Стр. 7980.

2573.   У су срет пе снич ком пр вен
цу Де ја на Стан ко ви ћа.
У: Си но ним за ро ман су / Де јан 
Стан ко вић. – Но ви Сад : Цен тар 
за про мо ци ју кре а тив но сти, 2007. 
– Стр. 56.

2574.   [Цео је дан свет...].
У: На ба шти ни / Дра го мир Брај
ко вић. – Ора шац : За ду жбин ско 
дру штво „Пр ви срп ски уста нак”, 
2007. – Стр. 5859.

2008

2575.   Ве дри на и ве шти на Ју ли је 
Мар ја но вић.
У: Не што ми се пи ше : пе сме за 
де цу и од ра слу де цу / Ју ли ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Es sen, 2008. 
– Стр. 8990.

2576.   Дра шко, дру ги а мо жда и 
пр ви пут.
У: Клан и бан да од јед ног чла на : 
ва ри ја ци је на те му : Дра шко Ре ђеп. 

– Но ви Сад : Про ме теј ; Кра гу је
вац : Је фи ми ја, 2008. – Стр. 185187. 

2577.   Enig ma sa mo svoj no sti sli kar
stva Mi lo ra da Mi će Mi haj lo vi ća.
U: Mi lo rad Mi ća Mi haj lo vić : ate lje 
na Pe tro va ra din skoj tvr đa vi, 28. 05. 
– 28. 06. 2008 : [ka ta log izložbe]. 
– No vi Sad : Li kov ni krug, 2008. 
– Str. [8].

2578.   Жал за из гу бље ним : о књи
зи пе са ма Ва ске Ко ва че вић До
бра нић.
У: Мо је пе сме / Вас ка Ко ва че вић 
До бра нић. – Но ви Сад : Про ме
теј, 2008. – Стр. 56.

2579.   За пис о по е ми „Он ме ни – ја 
ње му”.
У: Он ме ни – ја ње му / То ма Ку ру
зо вић. – Бе о град : Прин цип, 2008. 
– Стр. 129132.

2580.   Злат но пе ро док то ро во.
У: Клан и бан да од јед ног чла на : 
ва ри ја ци је на те му : Дра шко Ре ђеп. 
– Но ви Сад : Про ме теј ; Кра гу је
вац : Је фи ми ја, 2008. – Стр. 183185.

2581.   Ко нач ни по вра так Ду ка Ми
шље на.
У: Хлад не очи сун че ве / Не бој ша 
Ру дан. – 2. изд. – Но ви Сад : Про
ме теј, 2008. – Стр. 247250.

2582.   Ле по та цр ве нач ке бул ке. 
У: Тра гом лир ског тра ја ња : хре
сто ма ти ја Фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка”, Цр вен ка : пет на ест 
го ди на Фе сти ва ла за де цу „Бул
ка”. – Цр вен ка : Дом кул ту ре, 2008. 
– Стр. 60.
Текст из збор ни ка тре ћег фе сти ва ла.
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2583.   Ме ко тка ње ћи ли ма де тињ
ства.
У: Вра та де тињ ства / Гор да на Во
лаш. – Но ви Сад : Про ме теј, 2008. 
– Стр. 67.

2584.   Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња : све тло име у там ним вре
ме ни ма.
У: Пе сме / Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња ; при ре дио Пе ро Зу бац. 
– Бач ка Па лан ка : Дру штво за на
у ку и ства ра ла штво Ло гос, 2008. 
– Стр. 459478.

2585.   Ми ли ца Сто ја ди но вић Срп
ки ња : све тло име у там ним вре
ме ни ма.
У: У Фру шкој го ри 1854 / Ми ли ца 
Сто ја ди но вић Срп ки ња ; при ре
дио Пе ро Зу бац. – Бач ка Па лан
ка : Дру штво за на у ку и ства ра
ла штво Ло гос, 2008. – Стр. 493
513.

2586.   Ne po no vlji va ča ro li ja uni kat
no sti Bra ni sla va Ra do še vi ća = Un
re pe a ta ble ma gic of uni qu e ness of 
Bra ni slav Ra do še vić.
U: Ba ne Ra do še vić : de sign. – 1. izd. 
– No vi Sad : Da niel print, 2008. – 
Str. [89].

2587.   O Dra ga nu Ra du lo vi ću, sa 
se tom.
U: Pje sme / Dra gan Ra du lo vić. – 
Pod go ri ca : CID, 2008. – Str. 267
269.

2588.   Obla ci i ob li ci.
U: Mi jo Mi juš ko vić : skulp tu re u 
ka me nu. – Su bo ti ca : Оtvoreni uni
ver zi tet : Me đu na rod ni fe sti val po
zo riš ta za de cu, [2008]. – Str. 9899.

2589.   Од ма што ви то сти ка ана ли
тич но сти.
У: Ма тер ња ме ло ди ја и обра зо ва
ње : ма те ри јал са Че твр тог ме ђу
на род ног кон кур са ли те рар них 
и ли ков них ра до ва пред школ ске 
де це и уче ни ка основ не и сред ње 
шко ле и Дру гог кон кур са му зич
ких за пи са. 4 / при ре дио Иси дор 
Гра о рац. – Но ви Сад : При ја те љи 
де це Вој во ди не, 2008. – Стр. 118.

2590.   Пе сме мла дог Дра го ље ви ћа 
или Зла тан дар пр вот ног до ти ца ја.
У: Ку ћа сне го ва / Ду шко Дра го
ље вић. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
Но ви Сад : Ин стелин же ње ринг, 
2008. – Стр. 7778.

2591.   Пе сме пре и спи ти ва ња.
У: Ни ко не мо ра да зна / Јо ва на 
Ву ко је. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
Но ви Сад : Ин стел ин жи ње ринг, 
2008. – Стр. 55.

2592.   Пред го вор.
У: Пе сме / Ми ли ца Сто ја ди но вић 
Срп ки ња ; при ре дио Пе ро Зу бац. 
– Бач ка Па лан ка : Дру штво за на
у ку и ства ра ла штво Ло гос, 2008. 
– Стр. 783.

2593.   [Рет ки су при ме ри...].
У: Дво пев / Дра ган Де спот Ђор
ђе вић, То ма Ку ру зо вић. – Ку че во : 
Цен тар за кул ту ру „Вељ ко Ду
го ше вић” ; Ра бро во : Удру же ње 
гра ђа на „Жан ки у част”, 2008. – 
Kорице.

2594.   Ре чи по здра ва књи зи пе са ма 
љу ве них Ми лен ка Фр жо ви ћа 
„До ру чак под ла ста ма”.
У: До ру чак под ла ста ма / Ми лен
ко Фр жо вић. – Но ви Сад : Град
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ска би бли о те ка, 2008. – Унут. стр. 
пред њег кор. ли ста. 

2595.   Три фу но вић Ду шко.
У: Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да. Књ. 
29, Трефлу / глав ни уред ник Ду
шан По пов. – Но ви Сад : Но во сад
ски клуб : Град ска би бли о те ка, 
2008. – Стр. 4345.

2596.   [U ovoj knji zi le po su uko
ri če ne pe sme...].
U: Je dra ma log mor na ra : (iza bra ne 
i no ve pje sme) / Dra gi ša L. Jo vo vić. 
– Pod go ri ca : Mon te ne gro tra ins, 
2008. – Str. 165. 

2597.   У сла ву Вој во ди не ста ре.
У: Оби чан ди ван сил ба шки : (мож’ 
би ти и к’о на ста вак од „Сил ба
шки’ ка зи ва ња”) / Бу ди мир М. 
По па дић. – Но ви Сад : Ти ски цвет, 
2008. – Стр. 186188

2598.   [Умеће пи са ња крат ке при
че...].
У: Жу ти фи ја кер / Ми лу тин Ж. 
Па влов. – Но ви Сад : Про ме теј : 
Ти ски цвет, 2008. – Kорице.

2599.   Уме ће ста рих мај сто ра зла
тар ства = Work man ship of old 
ma ster of gol dsmit hry.
У: Сла во љуб Га лић Ђа ни : сно ви 
Хи лан да ра = Sla vo ljub Ga lić Đa ni : 
Hi lan dar dre ams. – Кра гу је вац : 
Га ле ри ја на ки та „Ба ни”, 2008. – 
Стр. 61.

2009

2600.   За пис по чи та њу.
У: Љу бав не при че са ас фал та / 
Ко виљ ка Ђа чић. – Но ви Сад : К. 
Ђа чић, 2009. – Стр. 7476.

2601.   За пис о „Чу вар ку ћи” Ми хај
ла Ми ло ше ви ћа.
У: Чу вар ку ћа / Ми хај ло Ми ло ше
вић. – Сом бор  : Гар ден принт, 
2009. – Стр. 70.

2602.   О мо ћи ре чи.
У: Ка мен и оста ло / Мом чи ло Па
кић. – Ру ма : Срп ска књи га, 2009. 
– Стр. 9596.

2603.   О срп ском пе сни штву за де цу.
У: Кад ср це за све тлу ца : ан то ло
ги ја но ви јег срп ског пе сни штва 
за де цу и мла де : (од Љу би во ја 
Ршу мо ви ћа до Ју ли је Мар ја но
вић) / [приредио] Пе ро Зу бац. – 
Ру ма : Срп ска књи га, 2009. – Стр. 
511.

2604.   Пе сма ни је на ста ла од јед ном, 
она се осла ња на са звуч је ра ни јих 
пе са ма пе сни ко вих.
У: Век пе сме San ta Ma ria del la 
Sa lu te / при ре дио Ха џи Зо ран Ла
зин. – Но ви Сад : Ака дем ска књи
га, 2009. – Стр. 192200.

2605.   Пе сме ти хог су се да.
У: Мо јим школ ским дру го ви ма 
из VI II3 пот пу не ме шо ви те гим
на зи је у Зре ња ни ну : 19492009 : 
по во дом 60 го ди на од ма ту ре / 
Ми лан Ми ка Ри стић. – Зре ња
нин : Чен ко : Ми ка : Спа са : Бра
на : Во ја : До бри ца, 2009. – Стр. 
62.

2606.   По вест о мо рал ном срп ском 
ко ло су.
У: Кнез Иво од Сем бе ри је / Ни ко
ла Де ву ра. – Ру ма : Срп ска књи
га, 2008 [тј.] 2009. – Стр. 146147.
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2607.   По го вор.
У: Кад ср це за све тлу ца : ан то ло
ги ја но ви јег срп ског пе сни штва за 
де цу и мла де : (од Љу би во ја Ршу
мо ви ћа до Ју ли је Мар ја но вић) / 
[приредио] Пе ро Зу бац. – Ру ма : 
Срп ска књи га, 2009. – Стр. 858871.

2608.   Са га о до се ље ни ма : ду шев на 
при ча о при ла го ђа ва њу су ђе ном 
про сто ру.
У: Ја сен / Вас ка Ко ва че вић До бра
нић. – Но ви Сад : Про ме теј, 2009. 
– Стр. 325326.

2609.   Сан уо кви рен ја вом.
У: Сан на пу кле ја ве / Ан ђел ко За
бла ћан ски. – Ру ма : Срп ска књи
га, 2009. – Стр. 7980.

2610.   Sve tlo pis o tam nim vre me ni ma.
U: Za pi si iz vre me na zla / La zar 
Ma noj lo vić. – Sa ra je vo : Ga ri wo, 
2009. – Str. 1213.

2611.   Три де сет Ан ти ће вих го лу
бо ва.
У: Ан ти ће ви да ни : 1214. март 
2009. – Но ви Сад : Кул тур ни цен
тар Но вог Са да, 2009. – Стр. [46
47]. 

2612.   Три де сет Ан ти ће вих го лу
бо ва.
У: Сли ке Ми ро сла ва Ан ти ћа : Га
ле ри ја ИТД „Ра до ше вић”, 1421. 
март 2009. – Но ви Сад : Кул тур ни 
цен тар Но вог Са да, 2009. – Стр. 
[45]. 

2613.   Če tvo ro li sna dje te li na Rad mi
le Kar laš.
U: Če tvo ro li sna dje te li na / Rad mi
la Kar laš. – Ba nja Lu ka : Art print, 
2009. – Str. 9394.

2010

2614.   Глас из ти ши не, ти ши на из 
гла са : за пис о пе сма ма Ва ске Ко
ва че вић До бра нић.
У: Мо је пе сме II / Вас ка Ко ва че
вић До бра нић. – Но ви Сад : Про
ме теј, 2010. – Стр. 56.

2615.   „Да не би оне ме ле ре чи” / 
Пе ро Зу бац, Ра ле Ни ша вић, Ка
ти ца Ни ко лић.
У: Чуд на и пра ва / Ива на Бо жо
вић. – Но ви Сад : Би стри ца, 2010. 
– Стр. 5355. 

2616.   Kad bi po e zi ja mo gla da ulep
ša i po pra vi svet
U: Vo lim bal kan sko : knji ga ro do
lju bi va po e zi ja [!] / Lju bi ca Vu kov 
Dav čik. – Ru ma : Srp ska knji ga, 
2010. – Str. 57.

2617.   Књи га у од бра ну бо е ми је.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 
Бе о град : Ин тер прес, 2010. – Стр. 
221222.

2618.   [Марина Ми лић Апо сто ло
вић...].
У:  Ла за Ко стић и ми – спорт, 
здра вље и ле по та. – Бе о град  : 
Фонд „Ла за Ко стић”, 2010. – Стр. 
[125].

2619.   Од го вор на жи вот пе смом.
У: Пр ве нац / Угље ша Сли јеп че
вић. – Пе тро ва ра дин : Al fa graf, 
2010. – Стр. 221222.

2620.   [Оно што је сте се та се ћа
ња...].
У: Ста кле на пла ни на / Би ља на 
Об ра до вић До нов ски. – Пан че
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во : Ма ке дон ски ин фор ма тив но 
из да вач ки цен тар, 2010. – Стр. 59.

2621.   Пе сма као лек од без на ђа и 
бе сми сла.
У: Још сам жив / Мом чи ло Па кић. 
– Ру ма : Срп ска књи га, 2010. – 
Стр. 136138.

2622.   Ре цен зи ја.
У: Нет пе сме / Ацо Стан ко вић. 
– 1. изд. – Вла ди мир ци : Би блио
те ка „Ди ша Атић”, 2010. – Стр. 
131132.

2623.   Че ти ри пе сни ка из Цр вен ке.
У: Од лич на че твор ка / Ми лан 
Мр даљ, Зо ран Ђу мић – Ва ња, Тоде 
Ни ко ле тић, Дра го слав Гу зи на. – 
Кру шчић : Па нон ске ни ти, 2010. 
– Стр. 34.

2011

2624.   Baj ko pis Dra gi še L. Jo vo vi ća.
U: Pe ći na du ho va / Dra gi ša L. Jo
vo vić. – Pod go ri ca : Udru že nje cr
no gor skih pi sa ca za dje cu i mla de, 
2011. – Str. 71.

2625.   За пис о пе сма ма за де цу Та
ма ре Ђе до вић.
У: Ши шке и за љу би шке : пе сме за 
де цу / Та ма ра Ђе до вић. – 1. изд. 
– Бе о град : Свет књи ге, 2011. – 
Стр. 7475.

2626.   [Je dan, po sve mu, do bar...].
U: Put u ni ku da / Ne na Hof fmann. 
– Ру ма : Срп ска књи га, 2011. – Kо
рице.

2627.   Књи га у од бра ну бо е ми је.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 2. 

до пу ње но изд. – Бе о град : Ин тер
пресс, 2011. – Стр. 230231.

2628.   Lir ski od ble sci na mar gi na ma 
stvar no sti.
U: Na po stav ci ne be skog ka pu ta / 
Ta nja Pe tro vić. – No vi Sad : Bi stri
ca, 2011. – Str. 34.

2629.   [Не знам ко је на пи сао ове 
пе сме...].
У: Сва сло ва у сун цу / [Томислав 
Таушан]. – 3. изд. – Су бо ти ца : Т. 
Та у шан, 2011. – Стр. 278.
По да так о ау то ру дао П. Зу бац.

2630.   О про ла зном и не про ла
зном.
У: Бе ла же на : по е ма о не ствар ној 
љу ба ви / Дра ган Па јан тић. – Нови 
Сад : Син ди кат ЈП За вод за из
град њу гра да, 2011. – Стр. 717.

2631.   О са мо све сно сти и још по
не че му.
У: Уса на мо јих грам : пе сме о мла
до сти, љу ба ви и још о по не че му 
/ Сла ви ца Не шко вић Ли кић. – 
Но ви Сад : Син ди кат ЈП За во да 
за из град њу гра да, 2011. – Стр. 48. 

2632.   Она је игра ла сва ова ле та.
У: Ми ра Ба њац : ше зде сет го ди на 
умет нич ког ра да / при ре дио Зо
ран Мак си мо вић. – Но ви Сад : 
По зо ри шни му зеј Вој во ди не, 2011. 
– Стр. 350351.

2633.   По тра га за сми слом тра га
ња : за бе ле шке по чи та њу ро ма на 
Зо рана Љ. Ни ко ли ћа Град тај ни.
У: Град тај ни / Зо ран Љ. Ни ко лић. 
– Бе о град : Ла гу на, 2011. – Стр. 
309311.
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2634.   Сав пе снич ки ко смос у пе
сма ма о љу ба ви.
У: Под сво дом искри / Гор да на 
Шар че вић. – Но ви Сад : Про ме
теј, 2011. – Стр. 7778.

2635.   Tka ni ca od sti ho va.
U: Još me ima / Dra go mir Ću la fić. 
– 3. izd. – Bar : Kul tur ni cen tar, 2011. 
– Str. 2324.

2636.   У хлад ној зе му ни ци све та 
за те чен и за то чен : уз иза бра не 
пе сме Ми ла на Мр да ља.
У: Ми ну лих за блу да сјај : иза бра
не пе сме / Ми лан Мр даљ. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2011. – Стр. 142144.

2012

2637.   [Bit ne oso be no sti Pur ča re
vog spi sa telj skog po stup ka...].
U: Od la zak Pa u li ne Plav šić : ro man 
/ Pet ko Voj nić Pur čar. – Pro ši re no 
izd. sa iz bo rom iz re cen zi jakri ti ka. 
– No vi Sad : Pet ko stu dio : Orp he us ; 
Beo grad : Apo strof ; Za greb : Per
ga me na, 2012. – Str. 133.

2638.   За но сне зам ке со не та.
У: Пе пео зга слог ле та / Јо ви ца Ђур
ђић. – Но ви Сад : Про ме теј, 2012. 
– Стр. 5760.

2639.   Јед на ле па ру ко вет со не та.
У: Со нет ни ца Ла зи Ко сти ћу / 
ода брао и при ре дио Ха џи Зо ран 
Ла зин. – Но ви Сад : Ма ло исто риј
ско дру штво : Град ска би бли о те
ка, 2012. – Стр. 46.

2640.   Ka ko zra če Alek san dri ne pe
sme o lju ba vi : za pi sa no po či ta nju 
ru ko pi sa knji ge pe sa ma Alek san dre 
Ob ra do vić Čir kin.

U: Mo ja pe sma : beg u lju bav : po
e zi ja / Alek san dra Ob ra do vić Ćir kin. 
– Ba va niš te : Gra fos, 2012. – Str. 
123127.

2641.   Ка ко је Ан ђе ла од ра ста ла у 
пе сма ма.
У: Зве зда ни сјај / Ан ђе ла Шу тић. 
– Ча чак : Основ на шко ла „Рат ко 
Ми тро вић”, 2012. – Стр. 168169.

2642.   Лек за без на ђе.
У: Злат ни љу ди : 50 го ди на  : нај
пле ме ни ти ји под виг го ди не. – 
Бе о град : Но во сти, 2012. – Стр. 173. 

2643.   Ле ко ви те пе сме из оса ме.
У: Ку ћа : пе сме = Ház : ver sek / Мио
драг Пе тро вић. – [Двојезично 
изд]. – Но ви Сад = Újvidék : Ти ски 
цвет : Magyar Szó, 2012. – Стр. 80.

2644.   На ле пом зма јев ском пу ту.
У: Де те је ле по та све та / Си ни ша 
Па шћан. – Ру ма : Град ска би блио
те ка „Ата на си је Стој ко вић”, 2012. 
– Стр. 89. 

2645.   О љу ба ви у два гла са.
У: Ни смо се сме ли ика да сре сти : 
пе сме о љу ба ви и бо лу / То де Ни
ко ле тић. – Цр вен ка : Па нон ске 
ни ти, 2012. – Стр. 58.

2646.   Osluš ku ju ći bez i me ne strep nje 
Aleksandrinе.
U: Pad u ne bo / Alek san dra Šta kić. 
– Odža ci : A. Šta kić, 2012. – Str. 36.

2647.   [Песник ове књи ге...].
У: Ску пља чи пра ши не / Ми ло
мир Кра го вић. – Бе о град : Про
све та, 2012. – Kорице.

2648.   Пе снич ки под виг Угље ше 
Сли јеп че ви ћа.
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У: Ма на стир ска зво на / Угље ша 
Сли јеп че вић. – Пе тро ва ра дин : 
Ал фа граф, 2012. – Стр. 235236.

2649.   [Писац на из у зет но леп, је
дин ствен на чин...].
У: Цар Ду шан. Том 2 / Ни ко ла Де
ву ра. – Ру ма : Срп ска књи га М, 
2012. – Стр. 529530.

2650.   Пр во ли це ве дри не, дру го 
ли це се те.
У: Ча ра пан ка из опан ка / Алек
сан дра Лу кић. – Кру шчић : Па
нон ске ни ти, 2012. – Стр. [71].

2651.   [Slo bo dan Vu ko vić i ja...].
U: U pod nož ju Kor di lje ra / Slo bo
dan Vu ko vić. – Pod go ri ca : Sek ci ja 
pi sa carad ni ka Cr ne Go re, 2012. 
– Str. 166.

2652.   Чи сто ли це по е зи је.
У: Тај но пис / Го ран Ла бу до вић 
Шар ло. – Вр бас : На род на би бли
о те ка „Да ни ло Киш”, 2012. – Стр. 
6572. 

2013

2653.   За нос кра со та ма и оско ру
шни окус у пе ва њу.
У: На ка пи ји ка мен гра да / Ча слав 
Ђор ђе вић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Вен цло вић, 2013. – Стр. 9899.

2654.   Збу ње ни сун цо кре ти М. Ра
ду но ви ћа.
У: Књи жев на кри ти ка о жи во ту 
и де лу Ми ло ра да Ра ду но ви ћа / 
при ре ди ли То ми слав Пе тро вић, 
Во ји слав Трум пић. – Ја го ди на : 
Гра фи ка, 2013. – Стр. 128129.

2655.   Le po ta mu dro sti u jed no stav
no sti.

U: Ukro će ni ne do gle di / Sto jan D. 
Tin tor. – Bač ka Pa lan ka : Lo gos, 
2013. – Str. 193194.  

2656.   [Николе тићеве пе сме су мо
дер не...].
У: Не ди рај те мо је бу бе / То де Ни
ко ле тић. – Зре ња нин : Град ска 
би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2013. – Стр. 79.

2657.   Но ви пе снич ки три тих Љу
би це Ву ков Ми ха ји ло.
У: Хо дај. Књ. 1, Ус прав но хо дај / 
Љу би ца Ву ков Ми ха ји ло. – Но во 
Ми ло ше во : Ба нат ски кул тур ни 
цен тар, 2013. – Стр. 5964.

2658.   Но ви пе снич ки три тих Љу
би це Ву ков Ми ха ји ло.
У: Хо дај. Књ. 2, На ке ју Ти се / Љу
би ца Ву ков Ми ха ји ло. – Но во Ми
ло ше во : Ба нат ски кул тур ни цен
тар, 2013. – Стр. 7176.

2659.   Но ви пе снич ки три тих Љу
би це Ву ков Ми ха ји ло.
У: Хо дај. Књ.3, Љу ба вљу бих за хва
ли ла / Љу би ца Ву ков Ми ха ји ло. 
– Но во Ми ло ше во : Ба нат ски кул
тур ни цен тар, 2013. – Стр. 5358.

2660.   O stvar noj i ne stvar noj lju ba vi.
U: Fa tum lju ba vi / Zo ran Raš ko vić. 
– Be la Cr kva : Opšti na, 2013. – Str. 
632[sic!].

2661.   О Сте ва ну Пе ши ћу са се том.
У: Сте ван Пе шић : жи вот и де ло : 
збор ник ра до ва са струч ног ску па 
одр жа ног у Град ској би бли о те ци 
у Но вом Са ду 6. ок то бра 2009. 
го ди не. – Но ви Сад : Град ска би
бли о те ка, 2013. – Стр. 145146.
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2662.   Тра га ње за ле по том.
У: Има у ме ни те бе : иза бра не и 
но ве пе сме / Или ја Па пак. – 1. 
изд. – Бе о град : Пар те нон, 2013. 
– Стр. 9192.

2014

2663.   Гла со ви та ћу та ња Рад ми ле 
Ђо кић.
У: Мо ја ћу та ња / Рад ми ла Ђо кић. 
– Би је љи на : На род на би бли о те
ка „Фи лип Ви шњић”, 2014. – Стр. 
113116.

2664.   „Ђа ци Ко врен ци”.
У: На ве ли ком пу то ва њу – чи та
ју ћи Брај ко ви ће ве пе сме : збор ник 
ра до ва / [приредио] Ми љур ко 
Ву ка ди но вић. – Бе о град : Удру же
ње књи жев ни ка Ср би је : „Фи лип 
Ви шњић”, 2014. – Стр. 239240.
О пе сми Д. Брајковићa.

2665.   За но сне зам ке со не та : [извод 
из рецензије].
У: Ду хов на за ре ња / Са ша Мић ко
вић. – Бе о град : Гра ма тик, 2014. 
– Стр. 57.

2666.   Ком по зи тор ска ан то ло ги ја 
Јо ва на Ада мо ва.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај
леп ше пе сме за де цу – за мла ђу и 
за ону ста ри ју / [аутор и ното граф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 206207.

2667.   [Мислим да ни је пе сник на
слов књи зи ода брао да нас за чу
ди...].
У: Дуб / Зо ран Бо снић. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2014. – Ко ри це.

2668.   Moj mi li i do bri drug, Sa la vej.
U: Sla vuj Ha džić : ži vot miš ljen sli
kom / [pri re di la] Mir ja na Ha džić. 
– No vi Sad : Ar tprint me dia, 2014. 
– Str. 269.

2669.   Но ве пе сме са ста рим зву ком.
У: Вој во ди на у ср цу / Пе ри ца Ив
ков. – Но ви Сад : Ти ски цвет, 2014. 
– Стр. 31.

2670.   О пе сма ма Љу ве ним Љу би
ши ним.
У: Љу ве не / Љу би ша Ђи дић. – 
Мла де но вац : Шу ма диј ске ме та
фо ре, 2014. – Стр. 78.

2671.   Окре пљу ју ћа по част из вор
но сти сти ха.
У: У та ла си ма сун це / Би ља на 
Об ра до вић До нов ски. – По же га : 
Жи ра вац, 2014. – Стр. 5255.

2672.   Or fej ski pev u od bra nu po e zi je 
= Ор феј ско то пе е ње во од бра на 
на по е зи ја та.
У: Ода за Ор феј / Сне жа на Алек
сиќ Ста ној ло виќ = Oda za Or fe ja / 
Sne ža na Alek sić Sta noj lo vić. – Ско
пје : Фе никс, 2014. – Стр. 150155.

2673.   Пе сма као од бра на од бе сми
сла.
У: Раз ду жби на / Не бој ша Ру дан. 
– Но ви Сад : Про ме теј, 2014. – Стр. 
4446.

2674.   Пе сме као од го вор вре ме ну.
У: Чо вјек, Бог и ка мен : (као одго
вор вре ме ну) : збир ка пје са ма / 
Во ји но вић Ж. Љу би ша. – Но ви 
Сад : Љ. Во ји но вић, 2014. – Стр. 
1517.



268

2675.   Пе сме што ср це ис по ја.
У: Тре ће до ба / Угље ша Сли јеп
че вић. – Но ви Сад ; Пе тро ва ра
дин : Al fa graf, 2014. – Стр. 57.

2676.   Пли ша но лир ско тка ње Мир
ја не Пе тров.
У: Ср це пу но љу ба ви / Мир ја на 
Пе тров. – Бе о град : Јо ван, 2014. 
– Стр. 34.

2677.   По го вор : вр хо ви пе сни штва 
или Цен ту ри он Ју ли ја на Та ма ша.
У: Цен ту ри он : дзе шец любав ни 
за по ви ди / Юлиян Та маш. – 1. 
вид. – Но ви Сад : За вод за кул ту ру 
войводянских Ру сна цох : Ру ске 
сло во, 2014. – Стр. 387391. 

2678.   Raz go vo ri du šom.
U: Be li nom trag / Div na Lu lić Jov
čić. – Su bo ti ca : Udru že nje bal kan
skih umet ni ka, 2014. – Str. 9194.

2679.   Ра ле Ни ша вић: Ва тре но 
ждре бе.
У: Опет ра де мра ви / Ра ле Ни ша
вић. – Но ви Сад : Би стри ца, 2014. 
– Стр. 219.
Бе ле шка о књи зи.

2680.   Sa vre me na i sve vre me na knji
ga za ve li ku i ma lu de cu.
U: Ze mlja dem be li ja / Em su ra Ham
zić. – Vr bas : Na rod na bi bli o te ka 
„Da ni lo Kiš”, 2014. – Str. 6770.

2681.   Сти хо ви као је ди на на да.
У: Ре ћи ћу ти кад све ово про ђе / 
Го ран Сла дић. – Сом бор : Град ска 
би бли о те ка „Кар ло Би је лиц ки”, 
2014. – Стр. 4547.

2682.   [У са мо и ро ниј ском ра кур су 
има од ре ђе не скеп се...].
У: Пас из гу бље ног чо ве ка / Ми лу
тин Ж. Па влов. – Но ви Сад : Про
ме теј, 2014. – Kорице.

2683.   Упе смље ни на вир успо ме на.
У: Про леп ша на че жњом / Зо ри ца 
Са вић. – Пе тро ва ра дин : Al fa
graf, 2014. – Стр. 78. 

2684.   Gip fel des Dic hter tums oder 
„Cen tu rion” von Ju li jan Ta maš.
У: Цен ту ри он : дзе шец любав ни 
за по ви ди / Юлиян Та маш. – Нови 
Сад : За вод за кул ту ру войводян
ских Ру сна цох : Ру ске сло во, 2014. 
– Стр. 519524.

2685.   Iný ob li čaj poézie = [Друго 
ли це поезије].
U: Čas všedný a čas sakrálny : o 
literárnom di e le Víťazo sla va Hron
ca / zo sta vil a do slov na pi sal Adam 
Sve tlik. – Báčsky Pe tro vec  : Slo
venské vyda va teľsk é cen trum, 2014. 
– Str. 167169.
Pri kaz knji ge: Vi ća zo slav Hro njec: 
„Slo vo po ko ži”, Irig, No vi Sad, 1975.

2686.   Пе ред мо ва.
У: Цен ту ри он : дзе шец любав ни 
за по ви ди / Юлиян Та маш. – Нови 
Сад : За вод за кул ту ру войводян
ских Ру сна цох : Ру ске сло во, 2014. 
– Стр. 255259.

2687.   По сле сло во : вер хи по е зиї 
або Цен ту ри он Юлияна Та ма ша.
У: Цен ту ри он : дзе шец любав ни 
за по ви ди / Юлиян Та маш. – Но ви 
Сад : За вод за кул ту ру войводян
ских Ру сна цох : Ру ске сло во, 2014. 
– Стр. 123127.
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2015

2688.   [Bi lo je ili je ste vre me...].
Ne zaš ti će ni sve dok : pe sme / Bo ris 
Bi ze tić. – Beo grad : B. Bi ze tić, 2015. 
– Ko ri ce.

2689.   Bor sa Gr me ča : umje sto pogo
vo ra.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – 2. 
do pu nje no izd. – Sa ra je vo : Ra bic, 
2015. – Str. 291292.

2690.   Гла со ви ти ши не и са мо ће.
У: Ја ва и сан : дру ги ци клус пе са ма 
„Иње уга ше них очи ју” / Сто јан 
Тин тор. – Бач ка Па лан ка : Дру
штво за на у ку и ства ра ла штво 
Ло гос, 2015. – Стр. 9599.

2691.   За пис на кло но сти.
У: Са мо у на ма / Ду ши ца Мр ђе
но вић. – Бе о град : Гра ма тик, 2015. 
– Стр. 5152.

2692.   Ја то пе са ма оку па них ве дри
ном.
У: Ра до сти де тињ ства / Два де сет 
сед ми Не ве нов фе сти вал де це пе
сни ка, Са ви но Се ло, 2015. – Бе о
град : Ве дес, 2015. – Стр. 3. 

2693.   [Када сли кар на пи ше књи гу 
пе са ма...].
У: Огле да ло од ка пи / Би ља на Ри
стић. – Но ви Сад : Sec co li ne, 2015. 
– Kорице.

2694.   Књи га у од бра ну бо е ми је.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 2. 
из ме ње но и до пу ње но изд. – Бео
град : Ин тер прес, 2015. – Стр. 244
245.

2695.   Na sjaj nom ozve zda nom tra gu.
U: Po zajm lje no od zvi je zda / Ne nad 
Zo rić. – 1. izd. – Beo grad : Knji žev
na omla di na Sr bi je, 2015. – Str. 56.

2696.   На гра да од мит ске срп ске 
ре ке.
У: Мо рав ски су сре ти и по ве ље / 
Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић. – 
Ча чак : Ле ген да ; Бе о град : Удруже
ње књи жев ни ка Ср би је ; Мр ча
јев ци : Књи жев но дру штво „Мрча
јев ци”, 2015. – Стр. 271.
По во дом до би ја ња на гра де По ве ља 
Мо ра ве, 2012.

2697.   Ни ска асо ци ја ци ја пред но
вом књи гом пе са ма Де ја на Бо го
је ви ћа.
У: По јам зна ка или Ва ри ја ци ја 
ми ло срд не је ке или Пе сме из ка
феа у гра ду на Ко лу ба ри или Не ма 
не мих кон та ка та са њом / Де јан 
Бо го је вић. – Бе о град : Апо строф, 
2015. – Стр. 5657.

2698.   Опе ва не сли ке из де тињ ства.
У: Мар ков дан 1941, Но ва Цр вен
ка / Угље ша Сли јеп че вић. – Но ви 
Сад : Al fa graf, 2015. – Стр. 45.

2699.   Pe sma kao ču var se ća nja i ose
ća nja.
U: Ne do pe va no ju tro / Mar ce la Ba
nić. – No vi Sad : Pro me tej, 2015. – Str. 
180182.

2700.   При че у сла ву обич ни ка, оти
ма ње од за бо ра ва.
У: Шо ром, сре дом / Бо ра Отић. – 
Но ви Сад : Про ме теј, 2015. – Стр. 5.

2701.   Pri če u sla vu obič ni ka, oti ma
nje od za bo ra va.
U: Šo rom, sre dom / Bo ra Otić. – 
No vi Sad : Pro me tej, 2015. – Str. 5.
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2702.   Re či za hva le isto rij skom gra
do na čel ni ku No vog Sa da.
U: Mo je no vo sad ske i dru ge go di ne 
/ Jo van De ja no vić. – No vi Sad : Pro
me tej, 2015. – Str. 347349.

2703.   Ре чи ко је охра бру ју и ра дују.
У: Слу жи ти кроз при ја тељ ство = 
Ser vo per ami ke co : збор ник ра
до ва / I ме ђу на род ни по ли циј ски 
књи жев ни су срет, Но ви Сад, 2015. 
– Но ви Сад : Ин тер на ци о нал на 

по ли циј ска асо ци ја ци ја, Ре ги ја, 
2015. – Стр. 7.

2704.   Ти ши на ко ја го во ри.
У: Иње уга ше них очи ју : дру ги 
ци клус пе са ма / Сто јан Д. Тин тор. 
– Бач ка Па лан ка : Дру штво за на
у ку и ства ра ла штво Ло гос, 2015. 
– Стр. 9598.

2705.   Ceo je dan ži vot.
U: Dug put stra da nja / Na da Si mić. 
– No vi Sad : N. Si mić, 2015. – Str. 
144145.

ПРЕ ВО ДИ
КЊИ ГЕ

1975

2706.   СРЕ БРЕ НИ по то ци : ан то ло
ги ја на ма ке дон ска та по е зи ја за 
де ца / [приредио] Ге ор ги Ар сов ски. 
– Ско пје : Ми сла ; No vi Sad : Ра бот
нич ки уни вер зи тет „Ра ди вој Ќир
па нов” : Зма е ви дет ски игри, 1975. 
– 335 стр. ; 21 cm. – (Дет ство ; 32)
На спор. насл. стр.: Sre br ni po to ci. 
– Текст упо ре до на мак. и срп. је
зи ку. – Пре ма по да ци ма уз пе сме, 
преводилaц je и Пе ро Зу бац.

2707.   SRE BR NI po to ci : an to lo gi ja 
ma   ke don ske po e zi je za de cu / [pri
re di o] Ge or gi Ar sov ski. – No vi 
Sad : Rad nič ki uni ver zi tet „Ra di voj 
Ćir pa nov” : Zma je ve deč je igre ; 
Ско пје : Mi sla, 1975. – 335 str. ; 21 
cm. – (De tinj stvo ; 32) 

Na spor. nasl. str.: Сре бре ни по то
ци. – Tekst upo re do na mak. i srp. 
je zi ku. – Pre ma po da ci ma uz pe sme, 
pre vo di lac je i Pe ro Zu bac. 

1977

2708.   IS PO VE STI sa put ni ka / Fe renc 
Fe her ; [pre ve li Pe ro Zu bac... et al.]. 
– No vi Sad : Ćir pa nov, 1977. – 152 
str. ; 19 cm. – (Edi ci ja Ka i ros)

2005

2709.   ЛЕ ПО по на ша ње : илу стро
ва ни бон тон за де цу / илу строва
ла Ма ри на Губ ска ја ; при ре ди ла 
Ма ри на Но ви ко ва ; [препев песа
ма Пе ро Зубац]. – Но ви Сад : Lib, 
2005. – 55 стр. : илу стр. ; 33 cm

ПРИ ЛО ЗИ
2710. ЈА НЕВ СКИ, Дра ган 

Не што се де ша ва / Дра ган Ја
нев ски ; с ма ке дон ског Пе ро Зу бац.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Год. 
34, бр. 2 (1987), стр. 43.

2711.   По след ња пе сма / Дра ган Ја
нев ски ; с ма ке дон ског Пе ро Зу бац.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Год. 
34, бр. 2 (1987), стр. 43.
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2712. ЈА ЧЕВ, Ри сто Ђ. 
An đeo / Ri sto Đ. Ja čev ; pre vod 

sa ma ke don skog V. [Va sil] Pu jov ski 
i P.[Pe ro] Zu bac. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 129130 (junjul 1969), str. 34.
Nad re đe ni stv. nasl.: Mla dost Su tje ske 
69 : bil ten br. 7 / ure dio Pe ro Zu bac.

2713.   An đeo sa de te tom / Ri sto Đ. 
Ja čev ; pre vod sa ma ke don skog Mi
lo van Vi te zo vić i Pe ro Zu bac. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 14, 
br. 119120 (avg.sep. 1968), str. 15. 

2714.   Bi ser no / Ri sto Đ. Ja čev ; pre
vod sa ma ke don skog Mi lo van Vite
zo vić i Pe ro Zu bac. 

U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 119120 (avg.sep. 1968), str. 
15.

2715.   Sa mo vil sko oro / Ri sto Đ. Ja
čev ; pre vod sa ma ke don skog Mi
lo van Vi te zo vić i Pe ro Zu bac. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
14, br. 119120 (avg.sep. 1968), str. 
15. 

2716. ПУ ЈОВ СКИ, Васил
Sedmo pi smo za La vi ni ju / 

Va sil Pu jov ski ; pre vod sa ma ke
don skog Pe ro Zu bac.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 129130 (junjul 1969), str. 34.
Nad re đe ni stv. nasl.: Mla dost Su tje ske 
69 : bil ten br. 7 / ure dio Pe ro Zu bac.

ПЕ СМЕ И ДРУ ГИ ПРИ ЛО ЗИ У АН ТО ЛО ГИ ЈА МА,  
ИЗА БРА НИМ ДЕ ЛИ МА И ЧИ ТАН КА МА

1964

2717.   Ve ri. 
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 13.

2718.   Vi ki ju.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 8.

2719.   Вре ме.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 44.

2720.   [И са да се чу дим...]. 
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 43.

2721.   Је сен.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 51.

2722.   Је се њи па стел.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
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Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 52.

2723.   Ки кот.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 50.

2724.   Ки ша.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 4647 .

2725.   Ма на си ја. 
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 49.

2726.   Mo sto vi.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 12.

2727.   Ne ma su tra bez ju tra.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 7.

2728.   Po znam ovaj dan.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 11.

2729.   [Sva ko se ro dio pod ne kom zve
zdom].
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 7.

2730.   [Сви спо ме ни ци...]. 
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 48.

2731.   Се ло. 
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 45.

2732.   Смрт кра ве.
У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – Зре ња
нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 53.

2733.   Tu ga.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 10.

2734.   Uvek je ju če da lje od su tra.
U: Na sun ča noj stra ni ze mlje. – Zre
nja nin : Klub mla dih pi sa ca Tri bi ne 
mla dih, 1964. – Str. 9.

1968

2735.   I ti ćeš ne ka ko.
U: In de xo va či tan ka : iza bra ni tek
sto vi iz In de xa br. 1144 / tek sto ve 
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oda brao Boš ko Iv kov. – No vi Sad : 
In dex, 1968. – Str. 125.

2736.   Ni kad se ne raz bu di. 
U: V Go ra no vo pro lje će : 2021. III 
1968 : [veče po e zi je Go ra nu u spo
men] / [u re di li Du brav ko Hor va tić, 
An te Bekić]. – Za greb : Kul tur no
umjet nič ko druš tvo stu de na ta „Ivan 
Go ran Ko va čić”, [1968]. – Str. 43.

2737.   Pred o se ća nje bu duć no sti : (po 
Bra ni sla vu Pe tro vi ću).
U: In de xo va či tan ka : iza bra ni tek
sto vi iz In de xa br. 1144 / tek sto ve 
oda brao Boš ko Iv kov. – No vi Sad : 
In dex, 1968. – Str. 119.

1969

2738.   Мо стар ске ки ше.
У: Срп ско хр ват ски је зик : уџ бе ник 
за II раз ред сред њих струч них 
шко ла са на ста вом на ма ђар ском 
је зи ку / Ја сна Мел вин гер, Пет ко 
Вој нићПур чар. – Но ви Сад : По
кра јин ски за вод за из да ва ње уџ
бе ни ка, 1969. – Стр. 111114.

1971

2739.   [A li ja ti kažem]. 
U: Omla din ska rad na ak ci ja – ORA : 
slo bo da, lju bav, zna nje, ak ci ja, Ti to, 
so ci ja li zam, po ver nje, en tu zi ja zam, 
rad, isti na / ure đi vač ki od bor Ži va
din Sto ja no vić, Sreć ko Mi haj lo vić, 
Ra to mir Da mja no vić. – Beo grad : 
Omla din ska rad na ak ci ja „Beo grad 
71”, „Mo ra va 71”, [1971]. – Str. [13]. 

2740.   Za mor što se pre o bra ća u vo će.
U: Po e zi ja. – God. 3, br. 67 (apr. 
1971), str. 50.
Pa no ra ma no vog srp skog pe sniš tva u 
iz bo ru Slo bo da na Ra ki ti ća.

2741.   Игра де тињ ства.
У: Из вор жи ве ре чи : збор ник ра
до ва уче сни ка II фе сти ва ла ју го
сло вен ске по е зи је „Сме де рев ска 
пе снич ка је сен” / глав ни и од го
вор ни уред ник Ри сто Ва си лев ски. 
– Сме де ре во : Књи жев ни клуб, 
1971. – Стр. 3637. 

2742.   Mo star ske ki še. 
U: Omla din ska rad na ak ci ja – ORA 
slo bo da, lju bav, zna nje, ak ci ja, Ti to, 
so ci ja li zam, po ver nje, en tu zi ja zam, 
rad, isti na / ure đi vač ki od bor Ži va
din Sto ja no vić, Sreć ko Mi haj lo vić, 
Ra to mir Da mja no vić. – Beo grad : 
Omla din ska rad na ak ci ja „Beo grad 
71”, „Mo ra va 71”, [1971]. – Str. [77
82].

1972

2743.   Gde sve ho ću da idem. 
U: No vi deč ji pe sni ci : pa no ra ma / 
[pri re di o] Vla di mir Mi la rić. – Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1972. 
– List [26].

2744.   За мор што се пре о бра ћа у 
во ће.
У: 70 и 7 пе сни ка / из бор Ми ле 
Не дељ ко вић. – Бе о град : Књи жев
на за јед ни ца „Вук Ка ра џић”, 1972. 
– Стр. 11.

2745.   За што во лим Ти та.
У: Ти то у по е зи ји / при ре дио Ху
се ин Тах ми шчић. – Са ра је во : За
вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1972. 
– Стр. 109.

2746.   Zaš to vo lim Ti ta.
U: Ti to u po e zi ji / pri re dio Hu sein 
Tah miš čić. – Sa ra je vo : Za vod za iz
da va nje udž be ni ka, 1972. – Str. 109.
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2747.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
U: No vi deč ji pe sni ci : pa no ra ma / 
[pri re di o] Vla di mir Mi la rić. – Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca Irig, 
1972. – List [26].

2748.   Ko je klin ce i klin ke ne vo lim. 
U: No vi deč ji pe sni ci : pa no ra ma / 
[pri re di o] Vla di mir Mi la rić. – Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca Irig, 
1972. – List [26].

2749.   По сле ме не.
У: Ру ко пи си са вре ме них ју го сло
вен ских пе сни ка / пред го вор Дра
шко Ре ђеп. – Но ви Сад ; Ириг : 
Срп ска чи та о ни ца и књи жни ца, 
1972. – Стр. [41].

1973

2750.   Bdi mi nad po ra zi ma. 
U: Mo guć no sti. – ISSN 05447267. 
– God. 20, br. 10 (okt. 1973), str. 1112
1113.
Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go vač ke 
po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri na.

2751.   Bdi mi nad po ra zi ma.
U: Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go
vač ke po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri na. 
– Split : Mo guć no sti, 1973. – Str. 84.

2752.   Za lud no gra diš dvo re. 
U: Mo guć no sti. – ISSN 05447267. 
– God. 20, br. 10 (okt. 1973), str. 
1113.
Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go vač ke 
po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri na.

2753.   Za lud no gra diš dvo re. 
U: Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go
vač ke po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri
na. – Split : Mo guć no sti, 1973. – Str. 
8485.

2754.   To se smrt vra ća. 
U: Mo guć no sti. – ISSN 05447267. 
– God. 20, br. 10 (okt. 1973), str. 
11121113.
Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go vač ke 
po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri na.

2755.   To se smrt vra ća.
U: Pa no ra ma po sli je rat ne her ce go
vač ke po e zi je / pri re dio Sa fet Bu ri na. 
– Split : Mo guć no sti, 1973. – Str. 85.

2756.   Cu gre u ta tea apei, cu gre u ta lea 
ar gin tu lui = Te ži nom vo de, te ži nom 
sre bra.
U: Din li ri ca Iugoslavá / în româ
neşte de Ang hel Dumbrăveanu şi 
Slav co Almăjan. – [Bu cu reşti]  : Al
ba tros, 1973. – Str. 203.

2757.   Eşti cu braţele de a su pra cren
gi lor = Sa mo se ko bra je se ni nad no
si la nad re kom. 
U: Din li ri ca Iugoslavá / în româ
neşte de Ang hel Dumbrăveanu şi 
Slav co Almăjan. – [Bu cu reşti]  : Al
ba tros, 1973. – Str. 203.

2758.   [La Mo star am in bit întro to
amnă peo anu me Sve tla na... = Mo
star ske kiše].
U: Din li ri ca Iugoslavá / în româ
neşte de Ang hel Dumbrăveanu şi 
Slav co Almăjan. – [Bu cu reşti]  : Al
ba tros, 1973. – Str. 198201.

1974

2759.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Књи жев ност за де цу : при ло зи : 
по е зи ја, про за, кри ти ка / [књигу 
при ре ди ли Вла ди мир Ми ла рић, 
Ра де Обреновић]. – Но ви Сад ; 
Ириг : Срп ска чи та о ни ца и књи
жни ца, 1974. – Стр. 6. 
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1975

2760.   Ба рон ска пе сма. 
У: Бле ски от на рам ни на та : (ан то
ло ги ја на со вре ме на та по е зи ја за 
де ца на по е ти од САП Вој во ди на) 
/ [приредио] Ге ор ги Ар сов ски. 
– Би то ла : Раз ви ток, 1975. – Стр. 
174.

2761.   Zaš to vo lim Du cu. 
U: Sa vre me na po e zi ja za de cu u Voj
vo di ni : pa no ra ma / [i zbor iz po e
zi je na srp sko hr vat skom je zi ku Jo
van Dunđin]. – No vi Sad : Zma je ve 
deč je igre, 1975. – Str. 49. 

2762.   Ne ve si nje. 
U: De tinj stvo/po e zi ja / pri re dio 
Vla di mir Mi la rić. – No vi Sad ; Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 132. 

2763.   [Tre ba ume ti ne ma ti sna ge a 
osta ti vi sok...]. 
U: No vi Sad grad he roj. – No vi Sad : 
Skupšti na opšti ne, 1975. – Str. 119
120.

2764.   Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Pe sni ci Voj vo di ne / [i zbor To mi
slav Ke tig ... et al.]. – Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 81.

2765.   Christ plays with my son = 
[Hrist se igra sa mo jim si nom] / 
[tran s la ted by A. Nej ge ba u er].
U: Pe sni ci Voj vo di ne / [i zbor To mi
slav Ke tig ... et al.]. – Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 155.

2766.   Le Christ jo ue avec mon fils = 
[Hrist se igra sa mo jim si nom] / 

[tra du it en français par Ro ger Lud
wig].
U: Pe sni ci Voj vo di ne / [i zbor To mi
slav Ke tig ... et al.]. – Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 227.

2767.   За што ја са кам Ду ца = За
што во лим Ду цу.
У: Бле ски от на рам ни на та : (ан то
ло ги ја на со вре ме на та по е зи ја за 
де ца на по е ти од САП Вој во ди на) 
/ [приредио] Ге ор ги Ар сов ски. 
– Би то ла : Раз ви ток, 1975. – Стр. 
171.

2768.   Хри стос игра ет с мо им сыном 
= [Hrist se igra sa mo jim si nom] / 
[перевод на рус ский язык Дж. 
Язич, В. Девич].
U: Pe sni ci Voj vo di ne / [i zbor To mi
slav Ke tig ... et al.]. Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 292.

2769.   Хри стос си игра со син ми 
= [Христ се игра са мо јим сином]. 
У: По е ти те на Вој во ди на = The 
Po ets of Voj vo di na = Поэты 
Войво дины / Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та, 1975, Стру га ; [из бор 
од по е зи ја та на срп ско хр ват ски 
То ми слав Ке тиг, Пе ро Зу бац... и 
др. ; пре пев на ма ке дон ски Ев тим 
Манев]. – Стру га : Стру шки ве
че ри на по е зи ја та, 1975. – Стр. 57.

2770.   Šta sve ho ću da ku pim. 
U: Sa vre me na po e zi ja za de cu u Voj
vo di ni : pa no ra ma / [i zbor iz po e
zi je na srp sko hr vat skom je zi ku Jo
van Dunđin]. – No vi Sad : Zma je ve 
deč je igre, 1975. – Str. 50.
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2771.   Šta ću da bu dem ka da po ra stem. 
U: Sa vre me na po e zi ja za de cu u Voj
vo di ni : pa no ra ma / [i zbor iz po e
zi je na srp sko hr vat skom je zi ku Jo
van Dunđin]. – No vi Sad : Zma je ve 
deč je igre, 1975. – Str. 51.

2772.   Што ќе би дам ко га ќе по ра
снам = Шта ћу да бу дем ка да по
ра стем.
У: Бле ски от на рам ни на та : (ан то
ло ги ја на со вре ме на та по е зи ја за 
де ца на по е ти од САП Вој во ди на) 
/ [приредио] Ге ор ги Ар сов ски. – 
Би то ла : Раз ви ток, 1975. – Стр. 173.

2773.   Што сè са кам да ку пам = Шта 
све хо ћу да ку пим.
У: Бле ски от на рам ни на та : (ан то
ло ги ја на со вре ме на та по е зи ја за 
де ца на по е ти од САП Вој во ди на) 
/ [приредио] Ге ор ги Ар сов ски. – 
Би то ла : Раз ви ток, 1975. – Стр. 172.

1977

2774.   Ko je pe sme ne vo lim.
У: Ја бу ка : чи тан ка за пе ти раз ред 
основ не шко ле / [приредио] Пе тар 
Гу дељ. – 1. изд. – Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1977. – Стр. 67.

2775.   Ti to je naš.
U: Čo vek, i drug, i vo đa : pe sme i 
pro zni od lom ci o Ti tu / [pri re di li] 
Vla di mir Jo vi čić, Bla go je Ja stre bić. 
– Beo grad : Rad ; Sko pje : Na ša knji
ga, 1977. – Str. 395.

2776.   У до слу ху са ле том. 
У: Омла дин ски по крет. – ISSN 
03518930. – Год. 3, бр. 23 (окт. 1977), 
стр. 8.
За јед. ств. насл.: Пе сни ци из Вој во
ди не / из бор М. Ми шо вић.

1978

2777.   Na bre gu, u po lju, na lik pti ci. 
У: Ро са на дла ну ли ста : чи тан ка 
са основ ним пој мо ви ма о је зи ку 
за III раз ред основ не шко ле / 
[приредили] Ан дреј Чип кар, Ма
ри ја Кар де лис. – 1. изд. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1978. – Стр. 126.

2778.   Ne sa ni ce. 
U: Ka ko da nas di šem le po : pe sni ci 
Voj vo di ne za XI kon gres SKJ. – No vi 
Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog 
Sa da, 1978. – Str. 49.

2779.   Pin ki.
U: Ka ko da nas di šem le po : pe sni ci 
Voj vo di ne za XI kon gres SKJ. – No vi 
Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog 
Sa da, 1978. – Str. 48.

2780.   Ti to.
U: Ka ko da nas di šem le po : pe sni ci 
Voj vo di ne za XI kon gres SKJ. – No vi 
Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog 
Sa da, 1978. – Str. 50.

2781.   Хри стос се игра са мо јим си
ном.
У: Пе сни штво раз ли ке : (из бор из 
по е зи је у Вој во ди ни) / [приредио] 
Јо ван Зи влак. – Пан че во : Не, лист 
уче ни ка Гим на зи је „Урош Пре
дић”, 1978. Стр. 51.

1979

2782.   Za hval ni ca. 
U: I s knji gom dje ca ra stu : (iz bor 
pri ča i pje sa ma iz „Ve se le sve ske)” 
/ [pri re di o] Dra gan Ku li džan. – Sa
ra je vo : Ve se la sve ska, 1979. – Str. 37.
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2783.   Mud bol / Vla di mir Ni ko lić, 
Pe ro Zu bac, Lu ko Pa lje tak, Go ran 
Ba bić.
U: Dram ski tek sto vi. Knj. 1 / Go ran 
Ba bić. – Osi jek : Rad nič ko sve u či
liš te „Bo ži dar Ma sla rić”, 1979. – Str. 
36.

2784.   Ти то је наш друг.
U: Či tan ka : za V raz red osnov ne 
ško le / [pri re di li ] Zvo ni mir Di klić... 
[et al.]. – 6. izd. – Sa ra je vo : Svje tlost, 
1979. – Str. 40.

2785.   Ti to smiš lja su tra za nas. 
У: Чи тан ка : за III раз ред основ не 
шко ле / Ђор ђе Че кр ли ја, Сал ко 
Га зи ба ра. – Са ра је во : Свје тлост, 
1979. – Str. 52.

1980

2786.   Pi smo. 
U: Pje sme o Ti tu / pri re dio Dra go 
Ko zi na. – Za greb : Na ša dje ca, 1980. 
– Str. [10].

2787.   Сло бо да сa људ ским ли цем. 
У: По ве ља. – ISSN 03527751. – Год. 
10, бр. 3132 (1980), стр. 35.
У окви ру ан то ло ги је „Кад те за бо ли 
ду ша : но ва ју го сло вен ска по е зи ја о 
Ти ту”, јан.мај 1980.

2788.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Jo si pu Bro zu Ti tu : pe sni ci Ju go
sla vi je / iz bor i pred go vor Mom či lo 
Đer ko vić. – Beo grad : Knji žev na za
jed ni ca „Pe tar Ko čić”, 1980. – Str. 143.

1981

2789.   За хвал ни ца : (од ло мак). 
У: Кри ла мо је до мо ви не : из бор 
тек сто ва за дру штве но вас пи та ње 

де це пред школ ског уз ра ста / [при
редили] Ми ла на Пе ри шић, Зла та 
Ви да чек. – 1. изд. – Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1981. – Стр. 112, 115.

2790.   Zaš to vo lim Ti ta.
U: Ti to pi sci ma pi sci Ti tu / pri re
di li Ra do mir An drić, Lju bi vo je Ršu
mo vić. – Beo grad : Knji žev ne no
vi ne ; Za greb : Sa mo bor, 1981. – Str. 
182.

2791.   Mla dost je ra dost / tekst Jo van 
Ada mov [i. e.] Pe ro Zu bac ; mu zi ka 
Jo van Ada mov. 
U: 88 pe sa ma o Ti tu / sa ku pio i ure
dio Bran ko Ka ra kaš. – [Ju bi lar no 
izd.]. – Beo grad : Mu zič ko ode lje nje 
Sa ve znog se kre ta ri ja ta za na rod nu 
od bra nu, 1981. – Str. 87.

2792.   Пи смо. 
У: Пе сме о Ти ту / при ре дио Дра го 
Ко зи на. – За греб : На ша де ца, 1981. 
– Стр. [10].

2793.   Reč Ti to va / mu zi ka Jo van Ada
mov.
U: 88 pe sa ma o Ti tu / sa ku pio i ure
dio Bran ko Ka ra kaš. – [Ju bi lar no 
izd.]. – Beo grad : Mu zič ko ode lje nje 
Sa ve znog se kre ta ri ja ta za na rod nu 
od bra nu, 1981. – Str. 120121.

2794.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Kad te za bo li du ša: ju go slo ven
ska po e zi ja o Ti tu : (ja nu arma j 1980) 
/ [pri re di o] Mi lo sav Slav ko Pe šić. 
– Beo grad : Mla dost, 1981. – Str. 72.

2795.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Kad te za bo li du ša: ju go slo ven ska 
po e zi ja o Ti tu : (ja nu arma j 1980) / 
[pri re di o] Mi lo sav Slav ko Pe šić. – 2. 
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izd. – Beo grad : Mla dost, 1981. – 
Str. 72.

2796.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Po e zi ja o Ti tu / [pri re di o] Mi ha
i lo Ble čić. – Beo grad : Gra fos, 1981. 
– Str. 25.

2797.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Re vo lu ci ja : zbor nik an ga žo va ne 
po e zi je u Ju go sla vi ji : 19191980 / 
pri re di li Bran ko Jo va no vić, Sr bo
ljub Pe ja to vić. – Su bo ti ca : Mi ner va, 
1981. – Str. 348.

1982

2798.   Dar ji za po mi re nje.
U: Iz me đu str nji ka as falt ni sjaj : Voj
vo di na pe va de ci / [sa sta vi o] Mi ro
slav Na sta si je vić. – Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1982. 
– Str. 32.

2799.   Дру гар ска.
У: Ау, што је шко ла згод на : књи га 
за чи та ње нај мла ђи ма / [књигу је 
при ре дио Вла ди мир Миларић]. 
– No vi Sad : Iz da vač ki cen tar Rad
nič kog uni ver zi te ta „Ra di voj Ćir
pa nov”, 1982. – Str. [63].

2800.   Zaš to Ti to vo li de cu. 
U: Iz me đu str nji ka as falt ni sjaj : Voj
vo di na pe va de ci / [sa sta vi o] Mi ro
slav Na sta si je vić. Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1982. 
– Str. 16.

2801.   Кад не бу де те.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / 
[приредио] Ра до слав Вој во дић. 
– Бе о град : При вред на штам па, 
1982. – Стр. 247.

2802.   Мо стар ске ки ше.
У: Срп ско љу бав но пе сни штво / 
[приредио] Ра до слав Вој во дић. 
– Бе о град : При вред на штам па, 
1982. – Стр. 246.

2803.   O naj ti šim de ča ci ma.
U: Iz me đu str nji ka as falt ni sjaj : Voj
vo di na pe va de ci / [sa sta vi o] Mi ro
slav Na sta si je vić. Irig ; No vi Sad : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1982 
– Str. 40.

2804.   Пи та ње те жи не.
У: Пи сци у анег до та ма / Ми о драг 
То до ро вић. – Бе о град : ау тор, 
1982. – Стр. 52.

2805.   Пр ви раз ред. 
У: Ау, што је шко ла згод на : књи га 
за чи та ње нај мла ђи ма / [књигу је 
при ре дио Вла ди мир Миларић]. 
– No vi Sad : Iz da vač ki cen tar Rad
nič kog uni ver zi te ta „Ra di voj Ćir
pa nov”, 1982. – Str. [19].

2806.   Slo bo da sa ljud skim li cem. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 16, br. 84 (okt. 1982), str. 12.
Na Ti to vom pu tu : iz bor iz po e zi je pe
sni ka Voj vo di ne.

2807.   Tre ba da se pam ti.
U: 90 pe sa ma o Ti tu / oda brao i pri
re dio Ni ko la Kor bu tov ski. – Gor nji 
Mi la no vac : Deč je no vi ne, 1982. – 
Str. 43.

2808.   Frag men te din „Ti to, tovarăşul 
no stru” = Ti to je naš drug : [o dlom ci].
U: Căţeluşul şchi op : lec tu ri li te ra
re pen tru cla sa I de edu caţie şi in
strucţie  elementară / [se lecţiu nea 
tex te lor Au rel Ber lo van]. – Ed. a 
2a. – No vi Sad : In sti tu tul pen tru 
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edi ta rea ma nu a le lor, 1982. – Str. 
5761.

1983

2809.   Zaš to vo lim Ti ta.
U: Ju go sla ven ska re vo lu ci o nar na 
po e zi ja – pje sme o Ti tu / pri re dio 
Hu sein Tah miš čić. – Za greb : Spek
tar, 1983. – Str. 67.

2810.   Kad sam bio iz vi đač.
U: Iz iz vi đač ke be le žni ce / [pri re di o] 
Mi ta Go lić. – Beo grad : Pred sed
niš tvo kon fe ren ci je Sаveza iz vi đa ča 
Ju go sla vi je, 1983. – Str. 46.

2811.   Ha zre ti isa oğlu mla oynar = 
Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Çağdaş yugo slav çiiri an to lo ji si 
/ ha zir layan  ve türkçeye çeviren 
Ne ca ti Ze ke riya. – Ist na bul : Cem 
yayi ne vi, 1983. – Str. 282283.

2812.   Mal fu ru i gin taj le te raj = Za ka
sne la pi sma.
U: Li ri ka po e ma ro el Voj vo di no 
(Ser bio) / [e lek tis kaj plej par te tra du
kis Bo ri ša Miličević]. – No vi Sad : 
Knji žev na za jed ni ca, 1983. – Str. 
5455.

1984

2813.   Bu di pri ja telj ve tru.
U: Sve što ra ste : an to lo gi ja sa vre me
ne srp ske po e zi je za de cu / [sa sta vi o] 
Dra go mir Braj ko vić. – Zre nja nin : 
Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko 
Zre nja nin” ; Ki kin da : Cen tar za 
kul tu ru, Iz da vač ko ode lje nje Stav, 
1984. – Str. 109110.

2814.   Ве чер ња. 
У: Љу ве не : ан то ло ги ја ју го сло
вен ске љу бав не по е зи је ау то ра 

ро ђе них по сле ра та / при ре дио 
Ми ло сав Слав ко Пе шић. 
У: По ве ља. – ISSN 03527751. – Год. 
14, бр. 483 (1984), стр. 60.

2815.   Ve čer nji raz go vo ri sa go spo
di nom I. 
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or gani
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 113.

2816.   Ve čer nji raz go vo ri sa go spo
di nom V. 
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or ga ni
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 114.

2817.   Dar ji, ume sto če stit ke za 1980. 
go di nu.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je za de cu. Knj. 2 / [pri
re di li] Mi lo van Vi te zo vić, Ra do mir 
Smi lja nić. – Aran đe lo vac : Na pre
dak ; Beo grad : Za pis, 1984. – Str. 166.

2818.   200 [dve sta] re či za Ve ru.
U: Knji žev na reč u Zre nja ni nu : 1944
1984 / [priređivači Bo žo Bоbot, Lu
ka Haj du ko vić, Mi lan Li va da]. – 
Zre nja nin : Grad ska na rod na bi bli
o te ka „Žar ko Zre nja nin”, 1984. – 
Str. 7779. 
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2819.   De voj či ce se ra no za lju blju ju.
U: Sve što ra ste : an to lo gi ja sa vreme
ne srp ske po e zi je za de cu / [sa sta vi o] 
Dra go mir Braj ko vić. – Zre nja nin : 
Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko 
Zre nja nin” ; Ki kin da : Cen tar za kul
tu ru, Iz da vač ko ode lje nje Stav, 1984. 
– Str. 109.

2820.   Za ju tra po đem pre ko bre ga. 
U: Su sre ti. – No vi Sad : Kon fe ren ci ja 
osnov nih or ga ni za ci ja Sa ve za sin
di ka ta po kra jin skih or ga na upra ve, 
Iz vrš nog ve ća, Skupšti ne i Pred sed
niš tva SAP Voj vo di ne, 1984. – Str. 7.

2821.   Za te če me sneg.
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or ga ni
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 112113.

2822.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je za de cu. Knj. 2 / [pri
re di li] Mi lo van Vi te zo vić, Ra do mir 
Smi lja nić. – Aran đe lo vac : Na pre
dak ; Beo grad : Za pis, 1984. – Str. 202.

2823.   Iz ze le nog sna.
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or ga ni
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 115116.

2824.   Je sen.
U: Knji žev na reč u Zre nja ni nu : 1944
1984 / [priređivači Bo žo Bоbot, Luka 
Haj du ko vić, Mi lan Li va da]. – Zre
nja nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1984. – Str. 78.

2825.   Кад не бу де те. 
У: Љу ве не: ан то ло ги ја ју го сло
вен ске љу бав не по е зи је ау то ра 
ро ђе них по сле ра та / при ре дио 
Ми ло сав Слав ко Пе шић. 
У: По ве ља ок то бра. – ISSN 0352
762X. – Год. 14, бр. 3 (1984), стр. 60.

2826.   Мо стар ске ки ше.
У: Љу ве не: ан то ло ги ја ју го сло
вен ске љу бав не по е зи је ау то ра 
ро ђе них по сле ра та / при ре дио 
Ми ло сав Слав ко Пе шић. 
У: По ве ља ок то бра. – ISSN 0352
762X. – Год. 14, бр. 3 (1984), стр. 
6164.

2827.   Mo star ske ki še.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 
1984. – Str. 247.

2828.   Mo star ske ki še
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. – 2. 
izd. – Gor nji Mi la no vac : Deč je no
vi ne, 1984. – Str. 251.

2829.   Ne ko dru go mo re.
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or ga ni
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
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grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 111112.

2830.   Оса ма.
У: Љу ве не: ан то ло ги ја ју го сло
вен ске љу бав не по е зи је ау то ра 
ро ђе них по сле ра та / при ре дио 
Ми ло сав Слав ко Пе шић. 
У: По ве ља ок то бра. – ISSN 0352
762X. – Год. 14, бр. 3 (1984), стр. 
60.

2831.   Pe sma o taj na ma.
U: Sa vre me no ju go slo ven sko pe
sniš tvo za de cu / [pri re di o] Vo ja Mar
ja no vić. – Beo grad : Struč na knji ga, 
1984. – Str. 85.

2832.   Pi ta li ca za D.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je za de cu. Knj. 2 / [pri
re di li] Mi lo van Vi te zo vić, Ra do mir 
Smi lja nić. – Aran đe lo vac : Na pre
dak ; Beo grad : Za pis, 1984. – Str. 
167168.

2833.   Pr vi raz red.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je za de cu. Knj. 2 / [pri
re di li] Mi lo van Vi te zo vić, Ra do mir 
Smi lja nić. – Aran đe lo vac : Na pre
dak ; Beo grad : Za pis, 1984. – Str. 10.

2834.   Pri su stvo.
U: Knji žev na reč u Zre nja ni nu : 1944
1984 / [priređivači Bo žo Bоbot, Luka 
Haj du ko vić, Mi lan Li va da]. – Zre
nja nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1984. – Str. 79.

2835.   Pticе u gru di ma.
U: Sve što ra ste : an to lo gi ja sa vre me
ne srp ske po e zi je za de cu / [sa sta vi o] 
Dra go mir Braj ko vić. – Zre nja nin : 
Grad ska na rod na bi bli o te ka „Žar ko 

Zre nja nin” ; Ki kin da : Cen tar za kul
tu ru, Iz da vač ko ode lje nje Stav, 1984. 
– Str. 109.

2836.   Ta nj
U: Sa vre me no ju go slo ven sko pe sni
š tvo za de cu / [pri re di o] Vo ja Mar
ja no vić. – Beo grad : Struč na knji ga, 
1984. – Str. 84.

2837.   Tvoj se dom pri mi če.
U: Sa vre me na po e zi ja Voj vo di ne / 
Rat ko vi će ve ve če ri po e zi je, Bi je lo 
Po lje, 1984 ; [pri pre mi li Jo van De lić, 
Mi ha i lo Har panj, Ju li jan Ta maš, 
Pe tru Kr du]. – Bi je lo Po lje : Or ga ni
za ci o ni od bor Rat ko vi će vih ve če ri 
po e zi je : Cen tar za kul tu ru ; Ti to
grad : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1984. – 
Str. 115116.

2838.   Усну ла је. 
У: Љу ве не: ан то ло ги ја ју го сло
вен ске љу бав не по е зи је ау то ра 
ро ђе них по сле ра та / при ре дио 
Ми ло сав Слав ко Пе шић. 
У: По ве ља ок то бра. – ISSN 0352
762X. – Год. 14, бр. 3 (1984), стр. 59.

2839.   Uspa van ka za D.
U: An to lo gi ja sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je za de cu. Knj. 2 / [pri
re di li] Mi lo van Vi te zo vić, Ra do mir 
Smi lja nić. – Aran đe lo vac : Na pre
dak ; Beo grad : Za pis, 1984. – Str. 
167.

2840.   Frag men te din „Ti to, tovarăşul 
no stru” = Ti to je naš drug : [o dlom ci].
U: Căţeluşul şchi op : lec tu ri li te ra re 
pen tru cla sa I de edu caţie şi in strucţie  
elementară / [se lecţia tex te lor Au rel 
Ber lo van]. – Ed. a 3a. – No vi Sad : 
In sti tu tul pen tru edi ta rea ma nu a
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le lor = Za vod za iz da va nje udž be
ni ka, 1984. – Str. 5761.

1985

2841.   Za te če me sneg.
U: Oko : „Pje snič ka ri ječ na iz vo ru 
Pi ve” : iz bor iz sa vre me ne ju go slo
ven ske po e zi je. – Beo grad : No va 
knji ga ; Plje vlja : Me đu re pu blič ka 
za jed ni ca za kul tur nopro svjet nu 
dje lat nost, 1985. – Str. 199200.

2842.   Ка ли штан ски оса мен ки.
У: Вој во дин ска по е зи ја / из бор 
Се ли мир Ра ду ло виќ ; пре вод од 
срп ско хр ват ски Ми лош Лин дро. 
– Стру га : Со вет на Стру шки те 
ве че ри на по е зи ја та, 1985. – Стр. 
7778.

2843.   Mo star ske ki še.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju
bav ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo
lak. – 3. izd. – Gor nji Mi la no vac : 
Deč je no vi ne, 1985. – Str. 251.

2844.   Mo star ske ki še.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. – 4. 
izd. – Gor nji Mi la no vac : Deč je no
vi ne, 1985. – Str. 251.

2845.   Ok to bar ske va tre.
U: Lju di bez oruž ja : an to lo gi ja ju go
slo ven ske an ti rat ne po e zi je : (1945
1985) / [pri re di o] Đo ko Sto ji čić. – 
Beo grad : No va knji ga, 1985. – Str. 
106.

2846.   Slo bo dar ska. 
U: Re pu bli ko na ša / [pri pre mi li Ja kov 
Ju ri šić i Sve to zar Malešev]. – Sa ra
je vo : Oslo bo đe nje, De či ja i omla
din ska štam pa, [1985]. – Str. 35. 

2847.   Христ пи је ви но.
У: Са вре ме на по е зи ја Вој во ди не : 
пе снич ка па но ра ма / из бор Ото 
Тол наи. [Смедерево] : Са вет XVI 
фе сти ва ла ју го сло вен ске по е зи је 
„Сме де рев ска пе снич ка је сен”, 
[1985]. – Стр. 78.

2848.   Ami kor Ti to gyerek volt = [Kad 
je Ti to bio de te] / Brasnyó István 
forditása.
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 84.

2849.   Cîntecul lu pu lui = [Vučja pe
sma].
U: To am na de aur : din li ri ca şi pro
za scri i to ri lor pen tru co pii din Vo
i vo di na : lectură pen tru cla sa a IIa 
a şco lii ele men ta re / [se lec tia tex te
lor si tal ma ci rea Slav co Almăjan]. 
– Ed. a 3a. – No vi Sad : In sti tu tul 
pen tru edi ta rea ma nu a le lor = Za
vod za iz da va nje udž be ni ka, 1985. 
– Str. 27.

2850.   Egy kislány Titóról álmodik = 
[Devojčica sa nja Ti ta] / Brasnyó 
István forditása.
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 92.
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2851.   Fo cu ri de oc tom brie = [Ok to
bar ske va tre].
U: An to lo gie de po e zie Iugoslavă 
patriotică şi re vo luţionară / se lecţie  
şi tra du ce re de Ioan Flo ra. – Pan ci
o va : Li ber ta tea, 1985. – Str. 163.

2852.   Hála = [Za hval ni ca] / Brasnyó 
István forditása.
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 64.

2853.   Mondd meg ne kem = [Re ci 
mi] / Brasnyó István forditása. 
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 6061.

2854.   Nehá nem ártana = [Ne kad ne 
bi škodilo] / Brasnyó István fordi
tása. 
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 62.

2855.   Sen ki se ves se rá szemét = 
[Neka ni ko ne ba ca po gled na nju] 
/ Brasnyó István forditása.
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 83.

2856.   Testvériségegység = [Brat
stvoje din stvo] / Brasnyó István 
forditása. 
U: Aranyfonál : válogatás a yugo
szláviai for ra dal mi és ha za fi as lírá
ból : [a Jó Pajtás szavalófüze te] / [a 
ver se ket válogatta Far kas László, 
Mészáros Rósza, Muc si József, Pej
no vić Lju bin ka, Szücs Imre, Tri
pols zki Zsuz sa  ; Brasnyó István 
fordítasá]. – Újvidék : Fo rum, [1985]. 
– Str. 8586.

1986

2857.   За ка сне ла пи сма.
У: Све тиљ ке на пу ту : ан то ло ги ја 
по сле рат не срп ске по е зи је  : 
(19501985) / [из бор и предговор] 
Ми ли во је Мар ко вић. Про ку
пље : Књи жев но дру штво „Ра де 
Дра и нац”, 1986. – Стр. 356357.

2858.   Znam da si to.
U: Su sre ti. – No vi Sad : Kon fe ren ci
ja osnov nih or ga ni za ci ja Sa ve za sin
di ka ta po kra jin skih or ga na upra ve, 
Iz vrš nog ve ća, Skupšti ne SAP Voj
vo di ne, Pred sed niš tva SAP Voj vo
di ne, 1986. – Str. 40.
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2859.   [Кажи ми, ка жи...]. 
У: Чи тан ка : за дру ги раз ред основ
не шко ле / [приредила] Сла ви ца 
Јо ва но вић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
За вод за из да ва ње уџ бе ни ка ; Бео
град : За вод за уџ бе ни ке и на став
на сред ства, 1986. – Стр. [3].

2860.   Na ta ša Ro sto va na pu tu.
U: Su sre ti / od go vor ni ured nik Ran
ko Ba bić. – No vi Sad : Kon fe ren ci ja 
osnov nih or ga ni za ci ja Sa ve za sin
di ka ta po kra jin skih or ga na upra ve, 
Iz vrš nog ve ća Skupšti ne SAP Voj
vo di ne, Pred sed niš tva SAP Voj vo
di ne, 1986. – Str. 15.

2861.   Не го во ри.
У: Све тиљ ке на пу ту : ан то ло ги ја 
по сле рат не срп ске по е зи је : (1950
1985) / [из бор и предговор] Ми
ли во је Мар ко вић. – Про ку пље : 
Књи жев но дру штво „Ра де Дра
и нац”, 1986. – Стр. 358.

2862.   Све што је пам ти ло мо је те ло.
У: Све тиљ ке на пу ту : ан то ло ги ја 
по сле рат не срп ске по е зи је : (1950
1985) / [из бор и предговор] Ми
ли во је Мар ко вић. – Про ку пље : 
Књи жев но дру штво „Ра де Дра
и нац”, 1986. – Стр. 355.

2863.   Uspa van ka za igrač ke. 
U: San u pi dža mi : an to lo gi ja uspa
van ki / iz bor i pre pjev Du šan Đu ri šić. 
– No vi Sad : Dnev nik, 1986. – Str. 91. 

2864.   Frag men te din „Ti to, tovarăşul 
no stru”= [Ti to je naš drug : od lom ci]. 
U: Căţeluşul şchi op : lec tu ri li te ra
re pen tru cla sa I de edu caţie şi in
strucţie  elementară / [se lecţia tex

te lor Au rel Ber lo van]. – Ed. a 4a. 
– No vi Sad : In sti tu tul pen tru edi
ta rea ma nu a le lor = Za vod za iz da
va nje udž be ni ka, 1986. – Str. 5761.

1987

2865.   Дру гар ска. 
У: Ако же лиш : из бор из са вре
ме не до ма ће по е зи је за де цу југо
сло вен ских на ро да и на род но сти 
/ [изабрала и при ре ди ла Се ја Ба
бић]. – 1. изд. – Но ви Сад : За вод 
за из да ва ње уџ бе ни ка, 1987. – 
Стр. 51.

2866.   Dru gar ska. 
U: Ako že liš : iz bor iz sa vre me ne 
do ma će po e zi je za de cu ju go slo ven
skih na ro da i na rod no sti / [i za bra la 
i pri re di la Se ja Babić]. – 1. izd. – 
No vi Sad : Za vod za iz da va nje udž
be ni ka, 1987. – Str. 51. 

2867.   [Кажи ми, ка жи...] . 
У: Чи тан ка : за дру ги раз ред основ
не шко ле / [приредила] Сла ви ца 
Јо ва но вић. – 2. изд. – Но ви Сад : 
За вод за из да ва ње уџ бе ни ка ; Бео
град : За вод за уџ бе ни ке и на став
на сред ства, 1987. – Стр. [3].

2868.   Мо стар ске ки ше.
У: Пе сме у ли ста њу : из бор стихо
ва из еди ци је Пр ва књи га Ма ти
це срп ске (19571987) / при ре дио 
Но ви ца Ми лић. – Но ви Сад : Ма
ти ца срп ска, 1987. – Стр. 1928.

2869.   Mo star ske ki še.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– [5. izd.]. – Gor nji Mi la no vac  : 
Deč je no vi ne, 1987. – Str. 247.



285

2870.   [О родитељима].
У: Деч је ре чи : љу бав је мо ја ма ма 
/ [приредио] То ми слав По по вић. 
– 1. изд. – Са ра је во : Свје тлост ; 
Бео град : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1987. – Стр. 71.

2871.   Po vra tak.
U: Su sre ti. – No vi Sad : Kon fe ren
ci ja osnov nih or ga ni za ci ja Sa ve za 
sin di ka ta po kra jin skih or ga na upra
ve, Iz vrš nog ve ća, Skupšti ne i Pred
sed niš tva SAP Voj vo di ne, 1987. – 
Str. 37.

2872.   Slo bo da sa ljud skim li cem.
U: Ime vječ no sti : po e zi ja o Ti tu / 
[pri re di o] Goj ko Dap če vić. – Nik
šić : Uni ver zi tet ska ri ječ, 1987. – Str. 
207.

2873.   Ti to je naš drug : od lom ci iz 
po e me. 
U: Ča rob ni go vor dje tinj stva : iz bor 
su vre me ne dječ je po e zi je ju go sla
ven skih na ro da i na rod no sti / pri
re dio Ivo Za lar. – Za greb : Škol ska 
knji ga, 1987. – Str. 173176. 

2874.   Хва ла Ти ту. 
U: Ne ven. – ISSN 03518117. – Br. 
298 (1. maj 1987), str. 13.
При лог „Ти то у по е зи ји” при пре ми
ла Ми ли ца Ди мов ски.

2875.   Kamáratska = Dru gar ska.
U: Ak sa ti cnie : výber zo súča snej 
det skej poézie ju go slo vanskýh ná
rodov a na rod no sti : domáce číta
nie pre ži a kov 2. ročníka záklanej 
školy / výber a di dak tic kome to
dické návody Se ja Babícová ; pre lo žil 
Mi ro slav Demák. – 1. vyd. – Nový 
Sad : Ústav pre vydávanie učebníc 

= No vi Sad : Za vod za iz da va nje 
udž be ni ka, 1987. – Str. 51. 

2876.   Pri e te nie = [Pri ja telj stvo].
U: Dacă vrei : se lecţiu ni din po
e zia contemporană pen tru co pii a 
po po a re lor şi naţionalităţilor din 
Iu go sla via : lectură pe tru cla sa a 
IIa elementară / se lecţia  şi pre zen
ta rea Se ja Ba bić ; tălmăcirea ver su
ri lor Iu lian Bu ga riu. – Ed. 1. – No vi 
Sad : In sti tu tul pen tru edi ta rea ma
nu a le lor = Za vod za iz da va nje udž
be ni ka, 1987. – Str. 51. 

2877.   То ва риш ска = Дру гар ска. 
У: Кед жа даш : ви бор зоз су ча
сней по е зиї за дзе ци юго сло вян
ских на ро дох и на род но сцох  : 
до ма шнε чи та нε за II кла су основ
 ней шко ле / [вибрала и при рих
та ла Сея Ба бич ; пре ло жел Ми
хал Рамач]. – 1. вид. – Но ви Сад : 
За вод за ви да ва ниε учебнїкох = 
Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ
бе ни ка, 1987. – Стр. 51. 

2878.   Vers a jó barátról = [Do bar 
drug ti vre di više] / [Túri Gábor 
fordítása]. 
U: Nin csen nagyobb öröm : (vá
logatás a jugoszláv nem ze tek és 
nem ze tisék mai gyermekirodalmá
ból) : házi olvasmány az általános 
iskolák 2 vosztálya számára / [vá
logatta és sajtó alá ren dez te Se ja 
Ba bić...]. – 1. kiad. – Újvidék : Tan
könyvkiadó, 1987. – Str. 51. 

1988

2879.   De voj či ce se ra no za lju blju ju. 
U: Va žna pi ta nja : an to lo gi ja po e zi je 
za dje cu sa vre me nih ju go slo ven skih 
pje sni ka / [pri re di o] Dra go mir Braj
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ko vić. – Her cegNo vi : Au tor ska 
agen ci ja Cr ne Go re : au tor, 1988. – 
Str. 139.

2880.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim. 
U: Va žna pi ta nja : an to lo gi ja po e zi je 
za dje cu sa vre me nih ju go slo ven
skih pje sni ka / [pri re di o] Dra go mir 
Braj ko vić. – Her cegNo vi : Au tor ska 
agen ci ja Cr ne Go re : au tor, 1988. 
– Str. 163.

2881.   Ка жи ми, ка жи 
У: Ан то ло ги ја срп ске удво рич ке 
по е зи је : од До си те ја до на ших 
да на / [приредио] Ма рин ко Ар сић 
Ив ков. – Бе о град : Ал те ра, 1988. 
– Стр. 75.

2882.   [Кажи ми, ка жи...]. 
У: Чи тан ка : за дру ги раз ред основ
не шко ле / Сла ви ца Јо ва но вић. 
– 3. изд. – Но ви Сад : За вод за изда
ва ње уџ бе ни ка ; Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства ; 
При шти на : За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, 1988. – Стр. [3].

2883.   Mo star ske ki še.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– [6. izd.]. – Gor nji Mi la no vac  : 
Deč je no vi ne, 1988. – Str. 251.

2884.   Pti ce u gru di ma. 
U: Va žna pi ta nja : an to lo gi ja po e zi je 
za dje cu sa vre me nih ju go slo ven
skih pje sni ka / [pri re di o] Dra go mir 
Braj ko vić. – Her cegNo vi : Au tor
ska agen ci ja Cr ne Go re  : au tor, 
1988. – Str. 145.

2885.   Ти то је наш друг.
У: Ан то ло ги ја срп ске удво рич ке 
по е зи је : од До си те ја до на ших 

да на / [приредио] Ма рин ко Ар сић 
Ив ков. – Бе о град : Ал те ра, 1988. 
– Стр. 73.

2886.   Ti to va sli ka.
У: Чи тан ка : за III раз ред основ не 
шко ле / [приредили] Сал ко Га зи
ба ра, Ђор ђе Че кр ли ја. – Са ра је
во : Свје тлост, 1988. – Str. 5.

2887.   Ča ko več ki nok tur no. 3. 
U: Su sre ti / od go vor ni ured ni ci Ran
ko Ba bić, Dra ga na Zu bac. – No vi 
Sad : Kon fe ren ci ja osnov nih or ga
ni za ci ja Sa ve za sin di ka ta po kra jin
skih or ga na upra ve, Iz vrš nog ve ća 
Skupšti ne i Pred sed niš tva SAP Voj
vo di ne, 1988. – Str. 44. 

2888.   Kri stus sa hrá s moím synom 
= Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Zápisy v stri e bre mo ra : antológia 
srb skej poézie 20. Sto ro či la / [zo
sta vil, pre lo žil a poznámky napísal 
Fran ti šek Lip ka]. – [1. vyd.]. – Bra
ti sla va : Slo venský spi so va teľ, 1988. 
– Str. 245246.

2889.   Rodinná ve če ra = Po ro dič na 
ve če ra.
U: Zápisy v stri e bre mo ra : antoló
gia srb skej poézie 20. Sto ro či la / 
[zo sta vil, pre lo žil a poznámky 
napísal Fran ti šek Lip ka]. – [1. vyd.]. 
– Bra ti sla va : Slo venský spi so va teľ, 
1988. – Str. 245246.

1989

2890.   Благ дан ски хлеб.
У: Со и хлеб Је ре ми јин : пе сме о 
хле бу / [уредници Иван Д. Ко ва
че вић, Сло бо дан Јеремић]. – Ша
бац : Књи жа ра Ње гош ; Пе ћин ци : 
Ку ла Ви ђе ни ја, 1989. – Стр. 32. 
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2891.   Дру гар ска. 
У: Ако же лиш : из бор из са вре
ме не до ма ће по е зи је за де цу ју
го сло вен ских на ро да и на род но
сти : до ма ћа лек ти ра за II раз ред 
основ не шко ле / [изабрала и при
ре ди ла Се ја Бабић]. – 2. изд. – 
Но ви Сад  : За вод за из да ва ње 
уџ бе ни ка, 1989. – Стр. 51.

2892.   Za hval ni ca.
U: Ko za ra div no ču do : (knji žev ni 
su sre ti na Ko za ri, če tvrt vi je ka po
sli je) / pri re di li Mu hi din Ša rić, 
Ran ko Pre ra do vić. – Pri je dor : Na
ci o nal ni park Ko za ra, 1989. – Str. 
76.

2893.   Из ло жен ле ку не вре ме на.
У: Ле ле чу зво на Де чан ска : лир
ско го во ре ње са вре ме них ју го
сло вен ских пе сни ка о Ко со ву : 
ан то ло ги ја / [приредио и по го
вор написао] То де Чо лак. – Бе о
град : „Вељ ко Вла хо вић”, 1989. – 
Стр. 314.

2894.   [Кажи ми, ка жи...]. 
У: Чи тан ка  : за дру ги раз ред 
основ не шко ле / Сла ви ца Јо ва но
вић. – 4. изд. – Но ви Сад : За вод 
за из да ва ње уџ бе ни ка ; Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства ; При шти на : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства 
САП Ко со во, 1989. – Стр. [3].

2895.   Obr nu ta pe sma. 
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić 
Šum, Bog dan Džuver]. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1989. – Str. 74
75. 

2896.   Пр ви раз ред.
У: Цвет ник са вре ме не ју го сло
вен ске по е зи је за де цу / [прире
дио Љу би во је Ршумовић]. – Гор
њи Ми ла но вац : Деч је но ви не, 
1989. – Стр. 24. 

2897.   Pti ca de tinj stva. 
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić 
Šum, Bog dan Džuver]. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1989. – Str. 75. 

2898.   Pti ce u gru di ma. 
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić 
Šum, Bog dan Džuver]. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1989. – Str. 74. 

2899.   Ср ђа Зло по гле ђа.
У: Ле ле чу зво на Де чан ска : лир
ско го во ре ње са вре ме них ју го
сло вен ских пе сни ка о Ко со ву : 
ан то ло ги ја / [приредио и по го вор 
написао] То де Чо лак. – Бе о град : 
„Вељ ко Вла хо вић”, 1989. – Стр. 315.

2900.   Ха зар ска.
У: Су сре ти. – Но ви Сад : Кон фе
рен ци ја основ них ор га ни за ци ја 
Са ве за син ди ка та по кра јин ских 
ор га на упра ве, Из вр шног ве ћа 
Скуп шти не и Пред сед ни штва 
САП Вој во ди не, 1989. – Стр. 19.

2901.   Kri stus sa hrá s moím synom 
= Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Zápisy v stri e be mo ra : antológia 
srb skej poézie 20. sto ro či la / zo sta
vil, do slov a poznámky napísal Fran
 ti šek Lip ka. – No vi Sad  : Ob zor, 
1989. – Str. 245246. 
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2902.   Ot co va námornícka či ap ka = 
Oče va mor nar ska ka pa.
U: Zápisy v stri e be mo ra : antológia 
srb skej poézie 20. sto ro či la / zo sta
vil, do slov a poznámky napísal Fran
 ti šek Lip ka. – No vi Sad  : Ob zor, 
1989. – Str. 244. 

2903.   Rodinná ve če ra = Po ro dič na 
ve če ra.
U: Zápisy v stri e be mo ra : antológia 
srb skej poézie 20. sto ro či la / zo sta
vil, do slov a poznámky napísal Fran
ti šek Lip ka. – No vi Sad  : Ob zor, 
1989. – Str. 244245.

1990

2904.   Где све хо ћу да идем. 
У: Из бор пе са ма за мла ђи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет”/ [изабрао] 
Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
77.

2905.   Da svet sve tli ji bu de.
U: Svje tli ji svi jet : ju go sla ven ski pje
sni ci dje ci / [pri re di o] Ran ko Ri so je
vić. – Ši be nik : Ju go sla ven ski fe sti val 
dje te ta ; Ba nja lu ka : Glas, 1990. – 
Str. 60.

2906.   De voj či ce se ra no za lju blju ju.
U: Sto ta knji ga De tinj stva / pri re dio 
Vla di mir Mi la rić. – No vi Sad : Dnev
nik, 1990. – Str. 223.

2907.   За што во лим Ду цу.
У: Из бор пе са ма за мла ђи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет”/ [изабрао] 
Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
77.

2908.   Збор беч ких де ча ка у Си на
го ги. 
У: Аух, што жи вот уши ма стри
же! : ал ма нах сти хо ва : Стра жи ло
во 19701990 / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Ириг ; Но ви Сад : Срп
ска чи та о ни ца и књи жни ца, 1990. 
– Стр. 57.

2909.   И ја чу јем ка ко ра стем. 
У: Из бор пе са ма за сред њи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет” / [изабрао] 
Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
80.

2910.   Iz ze le nog sna.
U: An to lo gi ja : sa vre me no pe sniš tvo 
u Voj vo di ni : 19451990 / [pri re di o] 
Se li mir Ra du lo vić. – No vi Sad  : 
Knji žev na za jed ni ca No vog Sa da, 
1990. – Str. 157158.

2911.   [Кажи ми, ка жи...].
У: Чи тан ка : за дру ги раз ред основ
не шко ле / Сла ви ца Јо ва но вић. 
– 5. изд. – Но ви Сад : За вод за из
да ва ње уџ бе ни ка ; Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства ; 
При шти на : За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства САП Ко со во, 
1990. – Стр. [3].

2912.   Ka liš tan ske osmo mer ke. 
U: An to lo gi ja : sa vre me no pe sniš tvo 
u Voj vo di ni : 19451990 / [pri re di o] 
Se li mir Ra du lo vić. – No vi Sad  : 
Knji žev na za jed ni ca No vog Sa da, 
1990. – Str. 156157.

2913.   О мом та ти.
У: Из бор пе са ма за мла ђи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет”/ [изабрао] 
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Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
77.

2914.   О нај ти шим де ча ци ма. 
У: Аух, што жи вот уши ма стри
же! : ал ма нах сти хо ва : Стра жи
ло во 19701990 / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Ириг ; Но ви Сад : Срп
ска чи та о ни ца и књи жни ца, 1990. 
– Стр. 163.

2915.   [О родитељима].
У : Деч је ре чи : љу бав је мо ја ма ма 
/ [приредио] То ми слав По по вић. 
– 2. изд. – Са ра је во : Свје тлост ; 
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1990. – Стр. 71. 

2916.   Obr nu ta pe sma.
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić Šum, 
Bog dan Džuver]. – 2. izd. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1990. – Str. 7475.

2917.   Пе сма о тај на ма. 
У: Из бор пе са ма за сред њи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет” / [изабрао] 
Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
80.

2918.   Pti ca de tinj stva.
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić Šum, 
Bog dan Džuver]. – 2. izd. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1990. – Str. 75.

2919.   Pti ce u gru di ma.
U: Zve zda ni ko va či / [i zbor Du šan 
Ja ko vljev, Mi lo rad Mi len ko vić Šum, 

Bog dan Džuver]. – 2. izd. – Zre nja
nin : Grad ska na rod na bi bli o te ka 
„Žar ko Zre nja nin”, 1990. – Str. 74.

2920.   Tu žba li ca za A.B. 
U: An to lo gi ja : sa vre me no pe sniš tvo 
u Voj vo di ni : 19451990 / [pri re di o] 
Se li mir Ra du lo vić. – No vi Sad : Knji
žev na za jed ni ca No vog Sa da, 1990. 
– Str. 158160.

2921.   Шта све хо ћу да ку пим.
У: Из бор пе са ма за мла ђи уз раст 
„Ал’ је леп овај свет”/ [изабрао] 
Вла ди слав Ма тић. – Но ви Сад : 
Са вез ама тер ских по зо ри шних 
дру шта ва Вој во ди не, 1990. – Стр. 
77.

2922.   Cîntecul lu pu lui = [Vučja pe
sma].
U: To am na de aur : din li ri ca şi pro
za scri i to ri lor pen tru co pii din Vo
i vo di na : lectură pen tru cla sa a IIa 
a şco lii ele men ta re / [se lec tia tex te
lor si tal ma ci rea Slav co Al ma jan]. 
– Ed. a 4a. – No vi Sad : Za vod za 
iz da va nje udž be ni ka, 1990. – Str. 27. 

2923.   Frag men te din „Ti to, tovarăşul 
no stru” = Ti to je naš drug : [o dlom ci]. 
U: Căţeluşul şchi op : lec tu ri li te ra
re pen tru cla sa I a şco lii ele men ta re 
/ [se lec ti u nea tex te lor Au rel Ber lo
van]. – Ed. A 5a. – No vi Sad : Za vod 
za iz da va nje udž be ni ka, 1990. – Str. 
5761.

2924.   То ва риш ска = Дру гар ска.
У: Кед жа даш : ви бор зоз су ча
сней по е зиї за дзе ци юго словян
ских на ро дох и на род но сцох : до
ма шнε чи та нε за II кла су основ  ней 
шко ле / [вибрала и при рих та ла 
Сея Ба бич ; пре ло жел Ми хал Ра



290

мач]. – 2. вид. – Но ви Сад : За вод 
за из да ва ње уџ бе ни ка, 1990. – Стр. 
51.

2925.   Vers a jó barátról = Do bar drug 
ti vre di vi še / [Túri Gábor fordítása]. 
U: Nin csen nagyobb öröm : (vá
logatás a jugoszláv nem ze tek és 
nem ze tiségek  mai gyermekirodal
mából) : házi olvasmány az általá
nos iskolák 2. osztálya számára / 
[válogatta és sajtó alá ren dez te Se ja 
Ba bić ; fordította Túri Gábor, Fülöp 
Gábor, Brasnyó István]. – 2. kiad. 
– No vi Sad : Za vod za iz da va nje 
udž be ni ka, 1990. – Str. 51.

1991

2926.   [De te u snu...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i
ku pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re
di o] Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. 
– Po že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2927.   De ca tra že da ih vo liš. 
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 3839. 

2928.   [Žut list na...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i
ku pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re
di o] Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. 
– Po že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2929.   [Žut list na...].
U: Pti ce u pla vet ni lu: (ha i ku) / [pri
re di li] Mi li jan De spo to vić, Lji lja na 
Pe tro vić, Bo ro La ti no vić. – Po že ga : 
Raz vi gor, 1991. – Str. 57.

2930.   Za to po sto je maj ke. 
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 4849. 

2931.   Из зе ле ног сна. 
У: Мо дер но срп ско пе сни штво : 
ве ли ка књи га срп ске по е зи је – од 
Ко сти ћа и Или ћа до да нас / [при
редио] Сте ван Тон тић. – Са ра је
во : Свје тлост, 1991. – Стр. 818.

2932.   [Ja to bre sa ka...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i
ku pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re
di o] Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. 
– Po že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2933.   Kad bi sva de ca po ra sla.
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 89. 

2934.   [Кажи ми, ка жи...]. 
У: Чи тан ка : за дру ги раз ред основ
не шко ле / Сла ви ца Јо ва но вић. – 
6. изд. – Но ви Сад : За вод за изда
ва ње уџ бе ни ка ; Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства ; 
При шти на : За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства САП Ко со во, 
1991. – Стр. [3].

2935.   Mo ja Voj vo di na.
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 6263.

2936.   Мо стар ске ки ше : (од ло мак).
У: По жар ср ца : из бор из са вре ме
не свет ске и ју го сло вен ске љу бав
не по е зи је / при ре ђи ва чи Ву чи на 
Шће кић, Ми ло рад Ми лен ко вић 
Шум. – Зре ња нин : Град ска на род
на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
1991. – Стр. 26.

2937.   No vo go diš nja če stit ka. 
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
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Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 100
101.

2938.   Oda mi ru.
U: Bra vo ško la, ura za igra nje / [mu
zi ka] Jo van Ada mov. – No vi Sad : 
Zma je ve deč je igre, 1991. – Str. 1819.

2939.   Пти ца Ан ти ће ва. 
У: Ми ро сла ву Ан ти ћу у спо мен / 
[приредио Ми та Голић]. – Но ви 
Сад : Днев ник, 1991. – Стр. 2021.

2940.   Pti ca An ti će va.
U: Mi ro sla vu An ti ću u spo men / 
[pri re di o] Mi ta Go lić. – No vi Sad : 
Dnev nik, 1991. – Str. 2021.

2941.   [Pti ca u kr let ci...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i ku 
pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re di o] 
Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. – Po
že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2942.   [Sa mot ni ka u...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i ku 
pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re di o] 
Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. – Po
že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2943.   [Tih u sred zre log...].
U: Gra na ko ja ma še : (pre gled ha i ku 
pe sniš tva u Ju go sla vi ji) / [pri re di o] 
Mi li jan De spo to vić. – [1. izd]. – Po
že ga : Svi tak, 1991. – Str. 259.

2944.   Pri e te nie = [Pri ja telj stvo].
U: Dacă vrei : se lecţiu ni din po
e zia contemporană pen tru co pii a 
po po a re lor şi naţionalităţilor din 
Iu go sla via : lectură pe tru cla sa a IIa 
elementară / se lecţia  şi pre ze na rea 
Se ja Ba bić ; tălmăcirea ver su ri lor 
Iu lian Bu ga riu. – Ed. 2. – No vi Sad : 
Za vod za iz da va nje udž be ni ka, 1991. 
– Str. 51.

1992

2945.   Без бај ки је чо век сам.
У: Де те ни је де те : из бор пе са ма 
за де цу / [из бор Ду шан Ја ко вљев, 
Бра ни слав Егић]. – Зре ња нин : 
Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1992. – Стр. 5. 

2946.   Зве зда из сна. 
У: Де те ни је де те : из бор пе са ма 
за де цу / [из бор Ду шан Ја ко вљев, 
Бра ни слав Егић]. – Зре ња нин : 
Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1992. – Стр. 8. 

2947.   Мо стар ске ки ше : (од ло мак).
У: Хим на Афро ди ти : из бор свет
ске и на ше љу бав не по е зи је / при
ре ђи вач Ми ло рад Ми лен ко вић 
Шум. – Зре ња нин : Град ска на род
на би бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
1992. – Стр. 4142.

2948.   О пин гви ну. 
У: Де те ни је де те : из бор пе са ма 
за де цу / [из бор Ду шан Ја ко вљев, 
Бра ни слав Егић]. – Зре ња нин : 
Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1992. – Стр. 
52.

2949.   Пти ца де тињ ства. 
У: Де те ни је де те : из бор пе са ма 
за де цу / [из бор Ду шан Ја ко вљев, 
Бра ни слав Егић]. – Зре ња нин : 
Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1992. – Стр. 
20.

2950.   Учи те љи ца.
У: Де те ни је де те : из бор пе са ма 
за де цу / [из бор Ду шан Ја ко вљев, 
Бра ни слав Егић]. – Зре ња нин : 
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Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1992. – Стр. 
14.

1993

2951.   Го ран Ба бић.
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 62.
Насл. над пе са ма: Ту се ле и ве жне 
пе сме.

2952.   De da je na br du iz nad gra da. 
U: Po et ske ča ro li je / pri re dio i pe sme 
oda brao Ra de Obre no vić. – No vi 
Sad : Zma je ve deč je igre, 1993. – 
Ilu str. ; str. 104.

2953.   До бри ца Ерић. 
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 62.
Насл. над пе са ма: Ту се ле и ве жне 
пе сме

2954.   Дра ган Лу кић.
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 62.
Насл. над пе са ма: Ту се ле и ве жне 
пе сме

2955.   Дра ган Ра ду ло вић. 
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 62.

Насл. над пе са ма: Ту се ле и ве жне 
пе сме

2956.   О пи сми ма.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу / [при
редио] Во ја Мар ја но вић. – Бе о
град : При ма, 1993. – Стр. 25.

2957.   Ра ша По пов. 
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 62.
Насл. над пе са ма: Ту се ле и ве жне 
пе сме

2958.   So ba pu na mo ra. 
U: Po et ske ča ro li je / pri re dio i pe sme 
oda brao Ra de Obre no vić. – No vi 
Sad : Zma je ve deč je igre, 1993. – 
Ilu str. ; str. 104. 

2959.   То га ср це иште. 
У: Ша пу ћу де тињ ства : чи тан ка и 
раз гле дан ка Зма је вих деч јих ига
ра / [приредио] Ра де Обре но вић. 
– Но ви Сад : Зма је ве деч је игре, 
1993. – Стр. 111.

2960.   Virágos vers = Cvet na pe sma 
/ [Brasnyó István fordítása].
U: Hul lik a ges ztenye : válogatás a 
Magyar Szó Napsugár című gyer
mekrovatából / összeállította Far kas 
Zsuz sa ; [Brasnyó István fordítása]. 
– No vi Sad : Fo rum : Magyar Szó, 
1993. – Str. 262.

1994

2961.   Град.
У: Пи та ње жи во та : еко ло ги ја у 
по е зи ји са вре ме них но во сад ских 
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пе сни ка : ан то ло ги ја / [приредили] 
Ан дреј Жи вор, Дра ган Ма то вић. 
– Но ви Сад : Град ска би бли о те ка, 
1994 . – Стр. 41. 

2962.   Дру гар ска. 
У: Ако же лиш : из бор из са вре
ме не ју го сло вен ске по е зи је за де цу 
/ [изабрала и при ре ди ла Се ја Ба
бић]. – 4. из ме ње но изд. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1994. – Стр. 52. 

1995

2963.   Да зна мо исти ну. 
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти за де цу. 1, По е зи ја / [приредио] 
Дра го љуб Јек нић. – Бе о град  : 
Мак, 1995. – Стр. 276.

2964.   Де ца нам ве ру ју.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти за де цу. 1, По е зи ја / [приредио] 
Дра го љуб Јек нић. – Бе о град  : 
Мак, 1995. – Стр. 276277.

2965.   Дру гар ска. 
У: Кад сам био ве ли ки : из бор из 
са вре ме не књи жев но сти за де цу 
ју го сло вен ских на ро да и на ци о
нал них ма њи на / [приредила Оли
ве ра Шијачки]. – 1. изд. – Но ви 
Сад : Змај, 1995. – Стр. 41. 

2966.   Кад не бу де те.
У: Ме се чев бал кон : из бор из срп
ског љу бав ног пе сни штва / при
ре ђи вач Ву чи на Шће кић. – Зре ња
нин : Ту ри стич ка ор га ни за ци ја, 
1995. – Стр. 101.

2967.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 

Срем ски Кар лов ци  : Ка и рос, 
1995. – Стр. 242. 

2968.   Мо стар ске ки ше : (од ло мак).
У: Нај љу бав ни је пе сме / [прире
ђивачи Ма ри ца Ивић, Сне жа на 
Кла со вићЂорђевић]. – Бе о град : 
Књи жев но дру штво про свет них 
рад ни ка Ср би је, 1995. – Стр. 2728.

2969.   Ма ма чи та та ти на пи сма. 
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти за де цу. 1, По е зи ја / [приредио] 
Дра го љуб Јек нић. – Бе о град  : 
Мак, 1995. – Стр. 277.

2970.   Не ко дру го мо ре.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 
Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1995. 
– Стр. 240241.

2971.   О мом та ти. 
У: Ма ма и та та су љу бав : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је о ро ди те љи ма 
за мла де / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Књи го те ка, 
[1995]. – Стр. 61.

2972.   О ро ди те љи ма. 
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти за де цу. 1, По е зи ја / [приредио] 
Дра го љуб Јек нић. – Бе о град  : 
Мак, 1995. – Стр. 277278.

2973.   [О родитељима].
У: Деч је ре чи : љу бав је мо ја ма ма 
/ [приредио] То ми слав По по вић. 
– 3. изд. – Са ра је во : Свје тлост ; 
Бео град : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1995. – Стр. 71. 

2974.   О смр ти.
У: Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти за де цу. 1, По е зи ја / [приредио] 
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Дра го љуб Јек нић. – Бе о град : Мак, 
1995. – Стр. 278.

2975.   Опро штај на или Ле на ула зи 
у се ћа ње.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 
Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 1995. 
– Стр. 238239.

2976.   Пе сма о тај на ма. 
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1995. – Стр. 337.

2977.   Pi smo = Bri ef.
U: Biv ši an đe li : po e zi ja = Ge we zen 
en ge len : poëzie / iz bor i pre vod Je lica 
No va ko vićLo pu ši na. – Ze mun : 
Lu te ra zmo, 1995. – Str. 8485.

2978.   Pi smo = Bri ef.
U: Biv ši an đe li : po e zi ja = En gel von 
Einst : Poësie / iz bor Je li ca No va
ko vićLo pu ši na ; pre vod El ke Hent
schel. – Ze mun : Lu te ra zmo, 1995. 
– Str. 8081.

2979.   Та ња.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Гор њи Ми ла но вац : 
Деч је но ви не, 1995. – Стр. 336.

1996

2980.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју. 
У: Во лим те : из бор нај леп ших 
љу бав них пе са ма за де цу и мла де 
/ [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Бе о град : Бе о град ско ма шин
скогра фич ко пред у зе ће, 1996. – 
Стр. 97.

2981.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Деч ја ба шта : ма ла ан то ло ги ја 
са вре ме не по е зи је за де цу / [при
редио] Дра гу тин Ог ња но вић. – 
Са ра ор ци : „Дра ган Ла ко вић”, 
1996. – Стр. 109.

2982.   Кра ље вић и пе сник.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске при
по вет ке за де цу / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић – Гор њи Ми ла но
вац : Деч је но ви не, 1996. – Стр. 
496500.

2983.   Лав и чо век. 
У: У пе сни ко вом зо о вр ту : ма ла 
ан то ло ги ја по е зи је о жи во ти ња
ма и пти ца ма / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Књи жев
но дру штво „Све ти Са ва”, 1996. 
– Стр. 67.

2984.   О вер но сти.
У: Во лим те : из бор нај леп ших 
љу бав них пе са ма за де цу и мла де 
/ [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Бе о град : Бе о град ско ма шин
скогра фич ко пред у зе ће, 1996. – 
Стр. 82.

2985.   О мом та ти.
У: Ма ма и та та су љу бав : ма ла ан
то ло ги ја срп ске по е зи је о ро ди
те љи ма и де ци / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – 2. до пу ње но изд. 
– Бе о град : Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва”, 1996. – Стр. 68.

2986.   О не жно сти. 
У: Деч ја ба шта : ма ла ан то ло ги ја 
са вре ме не по е зи је за де цу / [при
редио] Дра гу тин Ог ња но вић. – 
Са ра ор ци  : „Дра ган Ла ко вић”, 
1996. – Стр. 108.
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2987.   О пи сми ма. 
У: Во лим те : из бор нај леп ших 
љу бав них пе са ма за де цу и мла де 
/ [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Бе о град : Бе о град ско ма шин
скогра фич ко пред у зе ће, 1996. – 
Стр. 97.

2988.   Пр ви раз ред. 
У: Де ца во ле чуд не ства ри : из бор 
из са вре ме не по е зи је за де цу ју
го сло вен ских на ро да и на ци о нал
них ма њи на / при ре дио Ла сло 
Бла шко вић. – Но ви Сад : ИНГ 
ко мерц, 1996. – Стр. 36.

2989.   Христ се игра са мо јим си ном. 
У: Ме да љо ни укле тог кру га : из
бор из са вре ме не ју го сло вен ске 
по е зи је и про зе / [приредио Воји
слав Арсенијевић]. – 1. изд. – Нови 
Сад : Змај, 1996. – Стр. 255.

2990.   Ci klus fi gu ra 15.
U: Sve tlo sti taj ne : za pi si o Dra ga nu 
Stoj ko vu / [pri re dio Sa ša Radojčić]. 
– Beo grad : Pro sve ta, 1996. – Str. 25.

2991.   Шта су ба сне. 
У: У пе сни ко вом зо о вр ту : ма ла 
ан то ло ги ја по е зи је о жи во ти ња
ма и пти ца ма / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Књи жев
но дру штво „Све ти Са ва”, 1996. 
– Стр. 67.

1997

2992.   Док сам те имао.
У: По хва ла љу ба ви : од Бран ка 
Миљ ко ви ћа до Дра го ми ра Брај
ко ви ћа / при ре дио Пе ро Зу бац. 
– Бе о град : БМГ, 1997. – Стр. 390. 

2993.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Да ни ло Јо ка
но вић. – Бе о град : Књи жев но дру
штво „Све ти Са ва”, 1997. – Стр. 
120.

2994.   Зи ма.
У: Зи ма, зи ма е, па шта је : мала 
ан то ло ги ја пе са ма о зи ми и ње ним 
ча ро ли ја ма / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва”, 1997. – Стр. 
51.

2995.   Зим ске ча ро ли је.
У: Зи ма, зи ма е, па шта је : мала 
ан то ло ги ја пе са ма о зи ми и ње ним 
ча ро ли ја ма / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва”, 1997. – Стр. 
50.

2996.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 2. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 
1997. – Стр. 242. 

2997.   Mo star ske ki še.
U: Re ci, da li me vo liš : iz bor lju bav ne 
po e zi je. – Zre nja nin : Te a tar, 1997. 
– Str. 5259. 

2998.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци). 
У: Во лим те : (пе сме о љу ба ви) / 
из бор Мир ко М. Дал ма ци ја. – 
Но ви Сад : Про ме теј, 1997. – Стр. 
217219.

2999.   На дну мо ра.
У: По ет ска ма па Ра до ми ра Ми
ћу но ви ћа / при ре дио Бо ги слав 
Мар ко вић. – Ник шић : Цен тар 
за ин фор ма тив ну дје лат ност  ; 
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Ста ра Па зо ва : Цен тар за кул ту ру, 
1997. – Стр. 95.

3000.   Не би ра се љу бав.
У: Бес крај ни пла ви круг : ан то
ло ги ја мо дер ног срп ског пе сни
штва : 19451995 / [приредио] Љу
би ша Ђи дић. – 1. изд. – Бе о град : 
Апо строф, 1997. – Стр. 224.

3001.   Ne bi ra se lju bav. 
U: Bes kraj ni pla vi krug : an to lo gi ja 
mo der nog srp skog pe sniš tva : 1945
1995 / [pri re di o] Lju bi ša Đi dić – 1. 
izd. – Beo grad : Apo strof, 1997. – 
Str. 224.

3002.   Не ко дру го мо ре.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 2. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1997. – Стр. 240241. 

3003.   О здра вљу. 
У: Пти ца де тињ ства : пе сме срп
ских пе сни ка о здра вљу, чи сто ћи, 
ле по ти и љу ба ви из ТВ се ри је за 
де цу „Хај де ми по ка жи” / ода брао 
Пе ро Зу бац. – 1. изд. – Кра гу је
вац : „Је фи ми ја”, 1997. – Стр. 47.

3004.   Опро штај на или Ле на ула зи 
у се ћа ње. 
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 2. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1997. – Стр. 238239.

3005.   Пи та ли ца за Д.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Да ни ло Јо ка
но вић. – Бе о град : Књи жев но дру
штво „Све ти Са ва”, 1997. – Стр. 
120121.

3006.   По ро дич на ве че ра.
У: Бес крај ни пла ви круг : ан то
ло ги ја мо дер ног срп ског пе сни
штва : 19451995 / [приредио] Љу
би ша Ђи дић. – 1. изд. – Бе о град : 
Апо строф, 1997. – Стр. 224225.

3007.   Po ro dič na ve če ra. 
U: Bes kraj ni pla vi krug : an to lo gi ja 
mo der nog srp skog pe sniš tva  : 
19451995 / [pri re di o] Lju bi ša Đi dić 
– 1. izd. – Beo grad : Apo strof, 1997. 
– Str. 224225.

3008.   Пр ви раз ред.
У: Де ца во ле чуд не ства ри : из бор 
из са вре ме не по е зи је за де цу ју го
сло вен ских на ро да и на ци о нал
них ма њи на / при ре дио Ла сло 
Бла шко вић. – Но ви Сад : ИНГ, 
1997. – Стр. 40. 

3009.   Смо ква у „Ру жи”. 
У: Пре но ћен жи вот : ан то ло ги ја 
бо ем ске по е зи је / при ре ди ли Рат
ко Чо ла ко вић, Дра го мир Ћу ла
фић. – Бе о град : Ин тер прес, 1997. 
– Стр. 179.

3010.   Сти хо ви за де цу Ву ко ва ра. 
У: Ср би ја је ве ли ка тај на : ма ла 
ан то ло ги ја срп ске ро до љу би ве 
по е зи је за мла де / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – 2. до пу ње но и пре
ра ђе но изд. – Бе о град : Књи жев
но дру штво „Све ти Са ва”, 1997. 
– Стр. 48.

3011.   Христ се игра са мо јим си ном.
У: Бес крај ни пла ви круг : ан то
ло ги ја мо дер ног срп ског пе сни
штва : 19451995 / [приредио] Љу
би ша Ђи дић. – 1. изд. – Бе о град : 
Апо строф, 1997. – Стр. 225226.
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3012.   Hrist se igra sa mo jim si nom.
U: Bes kraj ni pla vi krug : an to lo gi ja 
mo der nog srp skog pe sniš tva : 1945
1995 / [pri re di o] Lju bi ša Đi dić – 1. 
izd. – Beo grad : Apo strof, 1997. – Str. 
225226.

3013.   Христ се игра са мо јим си ном.
У: Ме да љо ни укле тог кру га : из
бор из са вре ме не ју го сло вен ске 
по е зи је и про зе / [приредио Во ји
слав Арсенијевић]. – 2. изд. – Нови 
Сад : Змај, 1997. – Стр. 255.

1998

3014.   Ба бља пе сма.
У: Би се ри де тињ ства : (пе сме о 
ба ки и де ди) / из бор Мир ко М. 
Дал ма ци ја. – Но ви Сад : Про ме
теј, 1998. – Стр. 51.

3015.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 73.

3016.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју. 
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 7071.

3017.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју. 
У: Не вен то ло ги ја / [приредио] 
Сло бо дан Ста ни шић. – Бе о град : 
Бо о кланд, 1998. – Стр. 293.

3018.   Де да је на бр ду из над гра да.
У: Би се ри де тињ ства : (пе сме о 
ба ки и де ди) / из бор Мир ко М. 
Дал ма ци ја. – Но ви Сад : Про ме
теј, 1998. – Стр. 52.

3019.   За мор што се пре о бра ћа у 
во ће.
У: Ка да бу де мо тра ва : ан то ло ги
ја но ви јег срп ског пе сни штва / 
[приредио] Вла ди мир Ја гли чић. 
– Вр бас : Сло во, 1998. – Стр. 34.

3020.   Кад не бу де те. 
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 7273.

3021.   Ка да би ти умр ла.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 72.

3022.   Ко шће ла.
У: Књи га о Мо ста ру / [приредио 
Бо ри во је Пиш тало]. – Бе о град : 
Свет књи ге, 1998. – Стр. 248.

3023.   Ма ма чи та та ти на пи сма. 
У: Не вен то ло ги ја / [приредио] 
Сло бо дан Ста ни шић. – Бе о град : 
Бо о кланд, 1998. – Стр. 293294.

3024.   Ма на си ја.
У: Ма на сти рик : срп ски пе сни ци 
о пра во слав ним хра мо ви ма / 
[при редио] Ра ша Пе рић. – 1. изд. 
Ба ња Лу ка : Глас срп ски ; Бе о
град : Рад, 1998. – Стр. 256.

3025.   Мо стар у осам сли ка.
У: Књи га о Мо ста ру / [приредио 
Бо ри во је Пиш тало]. – Бе о град : 
Свет књи ге, 1998. – Стр. 349352.

3026.   Мо стар ска.
У: Књи га о Мо ста ру / [приредио 
Бо ри во је Пиш тало]. – Бе о град : 
Свет књи ге, 1998. – Стр. 248.
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3027.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та : пе сме 
за за љу бље не. – Зе мун : ЈРЈ, 1998. 
– Стр. 8389.

3028.   Мо стар ске ки ше.
У: 111 љу бав них пе са ма / [прире
дио] Не дељ ко По па дић. – Бе о
град : Деч ја ли те ра ту ра, 1998. – 
Стр. 161166.

3029.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп
ско га је зи ка / [приредио] Да ни ло 
Јо ка но вић. – Бе о град : Ме диј ски 
цен тар Мар ко, 1998. – Стр. 162164.

3030.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Баш нај ма ње пе сме : ан то ло
ги ја епи гра ма / [приредио] Мир
ко С. Мар ко вић. – Бе о град : Ту
ри стич ка штам па, 1998. – Стр. 41.

3031.   Не ко дру го мо ре. 
У: Ал ма нах  : ка лен дар за 1998 
(Сом бор). – ISSN 14506165. – 
(1998), стр. 197.
За јед. ств. насл.: Стра ни це ле пе књи
жев но сти : из срп ске љу бав не по е
зи је / [приредио] Сто јан Бер бер.

3032.   Не по сла но пи смо.
У: Не вен то ло ги ја / [приредио] 
Сло бо дан Ста ни шић. – Бе о град : 
Bo o kland, 1998. – Стр. 294.

3033.   О вер но сти.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 70.

3034.   О љу ба ви.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку

лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 75.

3035.   О не жно сти.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту
ра, 1998. – Стр. 76.

3036.   О пи сми ма.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 71.

3037.   О сну.
У: Ан то ло ги ја љу бав не по е зи је за 
де цу / [приредио] Мо мир Се ку
лић. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1998. – Стр. 74.

3038.   Пе сми ца о мо ди.
У: Ко је ко у на шем ху мо ру, са ти ри 
и ка ри ка ту ри / при ре дио Ми ло
ван Вр жи на. – Бе о град : Оши ша ни 
јеж, 1998. – Стр. 70.

3039.   Та ко ми се по не кад пла че. 
У: Не вен то ло ги ја / [приредио] 
Сло бо дан Ста ни шић. – Бе о град : 
Bo o kland, 1998. – Стр. 295.

3040.   Тр пањ ске еле ги је. 
У: Злат ни сти хо ви : 80 по е ма : ан
то ло ги ја по е ма о љу ба ви / [при
редио Пе ро Зубац]. – Бе о град : 
Ver zal press, 1998. – Стр. 397400. 

3041.   Христ се игра са мо јим си ном.
У: Ме да љо ни укле тог кру га : из бор 
из са вре ме не ју го сло вен ске по е
зи је и про зе / [приредио Во ји слав 
Арсенијевић]. – 3. изд. – Но ви 
Сад : Змај, 1998. – Стр. 255.
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1999

3042.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Во лим те  : ма ла ан то ло ги ја 
срп ске љу бав не по е зи је за де цу и 
мла де / [приредио] Во ја Мар ја но
вић. – 5. до пу ње но и пре ра ђе но 
изд. – Бе о град : Књи жев но дру
штво „Све ти Са ва”, 1999. – Стр. 72.

3043.   Бу ди при ја тељ ве тру. 
У: Нео че шља не пе сме : из бор пе
са ма за де цу / [из бор Бра ни слав 
Егић, Ву чи на Шћекић]. – Зре ња
нин : Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1999. – Стр. 55. 

3044.   Град.
У: Пе сни ци о Но вом Са ду / при
ре дио Ра ша Пе рић. – Но ви Сад : 
Ме ди ја на, 1999. – Стр. 127128. 

3045.   Да руј се ве тру.
У: Бли жи се, бли жи ле то : ма ла 
ан то ло ги ја пе са ма о ле ту / [при
редио] Во ја Мар ја но вић. – Бе о
град : Те ле граф, 1999. – Стр. 69.

3046.   De voj či ce se ra no za lju blju ju. 
У: Срп ски као не ма тер њи је зик : 
за VI II раз ред основ не шко ле / 
[приредили] Ве ра Ни дер ман, Геза 
Гул ка. – 5. изд. – Бе о град : За вод 
за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
1999. – Стр. 18.

3047.   Док сам те имао.
У: Уни рек со ва књи га љу бав не 
по е зи је / [приредили] Сло бо дан 
Ми лић, Бу ди мир Фа тић. – Бе о
град : ЈУ Уни рекс МБ ; Под го ри
ца : Уни рекс, 1999. – Стр. 219.

3048.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Зве зда но ја то: књи жев ност за 
де цу : за учи те ље и сту ден те учи

тељ ских фа кул те та / Дра гу тин 
Ог ња но вић. – 1. изд. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1999. – Стр. 434.

3049.   Ка жи ми, ка жи.
У: Чи тан ка срп ске по ли тич ке по
е зи је / [приредили] Ма рин ко Ар
сић Ив ков, Иван Ива но вић. – Бео
град : „Ива но вић и Та дић”, 1999. 
– Стр. 52.

3050.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Љу бав је веч на : љу бав на по е
зи ја. – Бе о град : Ма ли принц, 1999. 
– Стр. 71.

3051.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Ми рис љу ба ви : љу бав на по ези
ја / [уредник Ра до ван Миликић]. 
– Ниш : Зо граф, 1999. – Стр. 161. 

3052.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 3. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1999. – Стр. 242.

3053.   Љу ди ула зе у дан : за јед ну 
сли ку Здрав ка Ман ди ћа = Oa me nii 
intră în zi : după o pictură a lui Z. 
Man di ci.
У: Пи сци са гра ни це : збор ник = 
Scri i to rii la frontieră : al ma nah / 
[приређивачи Иле а на Ур су, Сла
во мир Гвозденовић]. – Се чањ : 
Кул тур нопро сет на за јед ни ца оп
шти не Се чањ, 1999. – Стр. 7475.

3054.   Мо стар ске ки ше.
У: Но ћас сам те бе са њао : из бор 
љу бав не по е зи је / [уредник Ма ра 
Крсмановић]. – Ча чак : Ле ген да, 
1999. – Стр. 2534.
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3055.   Mo star ske ki še.
U: Naj lep še pe sme o že ni : iz bor lju
bav ne po e zi je. – Beo grad : Em ka : 
P.P. Ve smark, 1999. – Str. 8395.

3056.   Mo star ske ki še.
U: Te bi na dar : iz bor lju bav ne po
e zi je / [priređivač Sla vo ljub Miloj
ković]. – Niš : Im pri me, 1999. – Str. 
2027.

3057.   Mo star ske ki še.
U: Te bi pe sme lju ba vi / [u red nik Bla
go je Baković]. – Vr bas : Slo vo, 1999. 
– Str. 9495.

3058.   Не ве ро ват на пе сма. 
У: Ан то ло ги ја крат ке фор ме за 
де цу / [приредио] Мир ко С. Мар
ко вић. – Бе о град : Сту бо ви кул
ту ре, 1999. – Стр. 119.

3059.   Не ко дру го мо ре. 
У: Ал ма нах : ка лен дар за 1999 
(Сом бор). – ISSN 14506165. – 
(1999), стр. 197.
За јед. ств. насл.: Из срп ске љу бав не 
по е зи је / [приредио] Сто јан Бер бер.

3060.   Не ко дру го мо ре. 
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 3. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 1999. – Стр. 240241.

3061.   О не жно сти.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– 5. до пу ње но и пре ра ђе но изд. 
– Бе о град : Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва”, 1999. – Стр. 73.

3062.   О не жно сти.
У: Зве зда но ја то: књи жев ност за 
де цу : за учи те ље и сту ден те учи

тељ ских фа кул те та / Дра гу тин 
Ог ња но вић. – 1. изд. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1999. – Стр. 434.

3063.   О пи сми ма. 
У: Во лим те  : ма ла ан то ло ги ја 
срп ске љу бав не по е зи је за де цу и 
мла де / [приредио] Во ја Мар ја но
вић. – 5. до пу ње но и пре ра ђе но 
изд. – Бе о град : Књи жев но дру
штво „Све ти Са ва”, 1999. – Стр. 72.

3064.   О са мо ћи.
У: Нео че шља не пе сме : из бор пе
са ма за де цу / [из бор Бра ни слав 
Егић, Ву чи на Шћекић]. – Зре ња
нин : Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 1999. – Стр. 47. 

3065.   Опро штај на или Ле на ула зи 
у се ћа ње.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 3. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 
1999. – Стр. 238239.

3066.   Пе сник и принц. 
У: Ан то ло ги ја крат ке фор ме за 
де цу / [приредио] Мир ко С. Мар
ко вић. – Бе о град : Сту бо ви кул
ту ре, 1999. – Стр. 2830.

3067.   [Sve što će bi ti pro ći će...].
U: Mi sa o ni ca i po e ti liš te : an to lo gi ja 
iskri ča vih mi sli i sti ho va / na pa bir čio 
Di mi tri je E. Pan fi lov. – No vi Sad : 
Pro me tej, 1999. – Str. 216.

3068.   Ти то је наш друг.
У: Чи тан ка срп ске по ли тич ке по
е зи је / [приредили] Ма рин ко Ар
сић Ив ков, Иван Ива но вић. – Бео
град : „Ива но вић и Та дић”, 1999. 
– Стр. 52.
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3069.   Ако те има, Го спо де.
У: Ра ње но про ле ће : ан ти НА ТО 
пе сме / [уредник Ра ле Нишавић]. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 35.

3070.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Кад сам био ве ли ки : из бор југо
сло вен ске по е зи је за де цу / [при
редио] Ву чи на Д. Шће кић. – 2. 
до пу ње но изд. – Зре ња нин : Књи
жа ра Те а тар, 2000. – Стр. 27.

3071.   Гле дам ли ца.
У: Ра ње но про ле ће : ан ти НА ТО 
пе сме / [уредник Ра ле Нишавић]. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 39.

3072.   Дар ји, уме сто че стит ке за 
1980. го ди ну. 
У: Све бо је све та : ан то ло ги ја са
вре ме не срп ске по е зи је за де цу и 
осе тљи ве : за школ ско и до ба пр
вих љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] 
Ми ло ван Ви те зо вић. – Бе о град : 
Де ре та, 2000. – Стр. 231.

3073.   Де да.
У: И сме ха, сме ха де ци : ма ла ан
то ло ги ја срп ске ху мо ри стич ке 
по е зи је за де цу / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град  : Те ле
граф, 2000. – Стр. 90.

3074.   Де ча ко ва мо ли тва. 
У: Зу бља ро до љу бља / [приредио] 
Мо мир С. Се ку лић. – Но ви Сад : 
Би стри ца, 2000. – Стр. 74.

3075.   До мо ви на. 
У: Зу бља ро до љу бља / [приредио] 
Мо мир С. Се ку лић. – Но ви Сад : 
Би стри ца, 2000. – Стр. 75.

3076.   Дру гар ска.
У: Ђа ку пр ва ку / [приредио] Сло
бо дан Ж. Мар ко вић. – 3. по пра
вље но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2000. – 
Стр. 74.

3077.   За ка сне ли од го вор на пи смо 
про фе со ра Ра до ви ћа. 
У: Учи те љу с љу ба вљу / [приредио] 
Ла зар Ма ној ло вић. – [2. до пу ње
но и из мје ње но изд.]. – Бе о град : 
Учи тељ ски фа кул тет, 2000. – Стр. 
94.

3078.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Од свих све то ва нај чу де сни ји : 
ан то ло ги ја свет ске по е зи је за де цу. 
Књ. 3 / [приредио] Ми ло ван Ви
те зо вић. – Бе о град : Де ре та, 2000. 
– Стр. 336.

3079.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Све бо је све та : ан то ло ги ја са
вре ме не срп ске по е зи је за де цу 
и осе тљи ве : за школ ско и до ба 
пр вих љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] 
Ми ло ван Ви те зо вић. – Бе о град : 
Де ре та, 2000. – Стр. 289.

3080.   [И пла ка ла је...].
У: Же ни с љу ба вљу / [из бор Све
тла на и Бра ни слав Радишић]. – 
Бе о град : YU Mar ke ting press, 2000. 
– Стр. 72.
Од ло мак из по е ме „Мо стар ске ки
ше”.

3081.   Ки фле про фе со ра Га о на.
У: Учи те љу с љу ба вљу / [приредио] 
Ла зар Ма ној ло вић. – [2. до пу ње
но и из мје ње но изд.]. – Бе о град : 
Учи тељ ски фа кул тет, 2000. – Стр. 
97.
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3082.   Лав и чо век. 
У: Чи тан ка из ЗООпар ка : ан то
ло ги ја пе са ма о жи во ти ња ма / 
[приредио Да ни ло Јокановић]. 
– Под го ри ца : Гра ма тик, 2000. – 
Стр. 105.

3083.   Ла жљи ва пе сма. 
У: И сме ха, сме ха де ци : ма ла ан
то ло ги ја срп ске ху мо ри стич ке 
по е зи је за де цу / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град  : Те ле
граф, 2000. – Стр. 89.

3084.   Ма сла чак.
У: Ра ње но про ле ће : ан ти НА ТО 
пе сме / [уредник Ра ле Нишавић]. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 36.

3085.   Ми ли ца из Ба тај ни це.
У: Ра ње но про ле ће : ан ти НА ТО 
пе сме / [уредник Ра ле Нишавић]. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 37.

3086.   Мој учи тељ.
У: Учи те љу с љу ба вљу / [приредио] 
Ла зар Ма ној ло вић. – [2. до пу ње но 
и из мје ње но изд.]. – Бео град : Учи
тељ ски фа кул тет, 2000. – Стр. 95.

3087.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та : пе сме 
за за љу бље не. – Зе мун : ЈРЈ, 2000. 
– Стр. 8389.

3088.   Mo star ske ki še.
U: Za plam ti sa usa na ru ža : an to lo
gi ja lju bav nog pe sniš tva / [pri re di la] 
Mi li ca Kralj. – Pod go ri ca : Mi ba, 
2000. – Str. 214220.

3089.   Mo star ske ki še.
U: Au di ci ja / Bo ro Stje pa no vić. – 
Sa ra je vo  : Aka de mi ja scen skih 

umjet no sti ; Ce ti nje : Fa kul tet dram
skih umjet no sti, 2000. – Str. 302
304.

3090.   Mo star ske ki še : [o dlo mak].
U: Znam da znaš ali ipak . – B. 
Pa lan ka : Om ni am ba la ža, [2000]. 
– Str. [10].

3091.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци). 
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп
ско га је зи ка / [приредио] Да ни ло 
Јо ка но вић. – 3. изд. – Под го ри ца : 
Гра ма тик, 2000 . – Стр. 163165.

3092.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци). 
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп
ско га је зи ка / [приредио] Да ни ло 
Јо ка но вић. – 4. изд. – Под го ри ца : 
Гра ма тик, 2000. – Стр. 115117.

3093.   Mr tvi pri ja te lji, Hrist iza vi
tra ža = Pri e te nii morţi, Hri stos de 
după vi tra lii.
U: Nor dul sârbesc : poeţi sârbi din 
se co lul XX / o an to lo gie de Draš ko 
Re đep ; tra du ce re de Sla vo mir Gvo
zde no vi ci, Lu cian Ale xiu. – Ti mi
şoa ra : He stir ; No vi Sad : Pro me tej, 
2000. – Str. 137.

3094.   Не ве ро ват на пе сма. 
У: Ђа ку пр ва ку / [приредио] Сло
бо дан Ж. Мар ко вић. – 3. по пра
вље но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2000. – 
Стр. 75.

3095.   О днев ни ци ма.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 147.
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3096.   О ма слач ку. 
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 146.

3097.   О од ра ста њу. 
У: Ђа ку пр ва ку / [приредио] Сло
бо дан Ж. Мар ко вић. – 3. по пра
вље но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2000. – 
Стр. 72.

3098.   О по ве ре њу. 
У: Ђа ку пр ва ку / [приредио] Сло
бо дан Ж. Мар ко вић. – 3. по пра
вље но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2000. – 
Стр. 73.

3099.   О учи те љи ци. 
У: Учи те љу с љу ба вљу / [приредио] 
Ла зар Ма ној ло вић. – [2. до пу ње но 
и из мје ње но изд.]. – Бе о град : Учи
тељ ски фа кул тет, 2000. – Стр. 96.

3100.   О хле бу.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 148.

3101.   Обр ну та пе сма. 
У: И сме ха, сме ха де ци : ма ла ан
то ло ги ја срп ске ху мо ри стич ке 
по е зи је за де цу / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Те ле граф, 
2000. – Стр. 90.

3102.   Пи смо М.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при

редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 145.

3103.   Пи та ли ца за Д. 
У: Од свих све то ва нај чу де сни ји : 
ан то ло ги ја свет ске по е зи је за де цу. 
Књ. 3 / [приредио] Ми ло ван Ви
те зо вић. – Бе о град : Де ре та, 2000. 
– Стр. 335.

3104.   Пи та ли ца за Д.
У: Све бо је све та : ан то ло ги ја са
вре ме не срп ске по е зи је за де цу 
и осе тљи ве : за школ ско и до ба 
пр вих љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] 
Ми ло ван Ви те зо вић. – Бе о град : 
Де ре та, 2000. – Стр. 232.

3105.   Пи та ли ца за Д.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 142.

3106.   По ку ша вам да чи там.
У: Ра ње но про ле ће : ан ти НА ТО 
пе сме / [уредник Ра ле Нишавић]. 
– Но ви Сад : Би стри ца, 2000. – 
Стр. 38.

3107.   По ру ка ђа ку пр ва ку. 
У: Ђа ку пр ва ку / [приредио] Сло
бо дан Ж. Мар ко вић. – 3. по пра
вље но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
На род на књи гаАл фа, 2000. – 
Стр. 74.

3108.   Пр ви раз ред. 
У: Све бо је све та : ан то ло ги ја са
вре ме не срп ске по е зи је за де цу 
и осе тљи ве : за школ ско и до ба 
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пр вих љу ба ви. Књ. 2 / [приредио] 
Ми ло ван Ви те зо вић. – Бе о град : 
Де ре та, 2000. – Стр. 19.

3109.   Про ле ће.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 144.

3110.   Пти це у гру ди ма.
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 143.

3111.   Сло бо да. 
У: Зу бља ро до љу бља / [приредио] 
Мо мир С. Се ку лић. – Но ви Сад : 
Би стри ца, 2000. – Стр. 76.

3112.   Успа ван ка за Д. 
У: Из бор из по е зи је за дје цу пје
сни ка из Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио Цви је тин Ристановић]. – 
Срп ско Са ра је во : За вод за уџ бе
ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Стр. 141.

3113.   Hor beč kih de ča ka u si na go gi 
= Co rul băieţilor vi e ne zi în sina
gogă.
U: Nor dul sârbese : poeţi sârbi din 
se co lul XX / o an to lo gie de Draš ko 
Re đep ; tra du ce re de Sla vo mir Gvo
zde no vi ci, Lu cian Ale xiu. – Ti mi
şoa ra : He stir ; No vi Sad : Pro me tej, 
2000. – Str. 135136.

3114.   Тка ни ца од сти хо ва.

У: Још ме има / Дра го мир Ћу ла
фић. – Бе о град  : Ин тер пресс, 
2000. – Стр. 4950.

3115.   Ка ли штан ски оса мен ки.
У: Срп ска та по е зи ја во XIX и XX 
век / со ста ви ле Га не То до ров ски, 
Па скал Ги лев ски ; [прев. Ми лош 
Линдро]. – Ско пје : Ма ти ца ма
ке дон ска, 2000. – Стр. 406.

3116.   Мо стар ски те до ждо ви = Мо
стар ске ки ше.
У: Срп ска та по е зи ја во XIX и XX 
век / со ста ви ле Га не То до ров ски, 
Па скал Ги лев ски  ; [прев. Ра де 
Силјан]. – Ско пје : Ма ти ца ма ке
дон ска, 2000. – Стр. 407411.

3117.   Vers a jó barátról = [Do bar drug 
ti vre di više] / [Túri Gábor fordítása]. 
U: Nin csen nagyobb öröm : válo
gatás a mai jugoszláviai gyermek
versekből / [válogatta és sajtó alá 
ren dez te Se ja Ba bić ; fordította Túri 
Gábor, Fülöp Gábor, Brasnyó István]. 
– 3. kiad. – Бе о град : За вод за уџ
бе ни ке и на став на сред ства, 2000. 
– Str. 51.

2001

3118.   Ве нац за кло ну ле.
У: Цр но је дро ве тра : ан то ло ги ја 
са вре ме них со нет них ве на ца / 
[приредио] Љу би слав Ми ли ће вић. 
– Би је ло По ље : Од зи ви, 2001. – 
Стр. 6572.

3119.   Ви шња у не бу.
У: Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске 
по е зи је Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио] Ра ди во је Ми кић. – Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
Срп ске, 2001. – Стр. 369370.
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3120.   Др во из сна.
У: Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске 
по е зи је Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио] Ра ди во је Ми кић. – Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
Срп ске, 2001. – Стр. 371.

3121.   Дру гар ска.
У: Шта је на кра ју : ју го сло вен ско 
пе сни штво за де цу / [приредио 
Ни ко ла Страјнић]. – Бе о град  : 
Дра га нић, 2001. – Стр. 48.

3122.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Да ни ло Јо ка
но вић. – Под го ри ца : Гра ма тик, 
2001. – Стр. 113.

3123.   За што не ке пе сме не во лим. 
У: Сме хо ло ги ја : (ја то на сме ја них 
пе са ма) / [приредио] Сло бо дан 
Ста ни шић. – Бе о град : Bo o kland, 
2001. – Стр. 222.

3124.   I ti ćeš ne ka ko.
U: Sto go di na sto pe sni ka : Voj vo
di na XX vek : an to lo gi ja / pri re dio 
Mi lan Ži va no vić. – No vi Sad : Auro
ra, 2001. – Str. 256.

3125.   Ку ле у пе ску.
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма: збор
ник 5. ју го сло вен ских књи жев них 
су сре та Да ни по е зи је Гор да не 
Бра јо вић, Алек си нац – Со ко ба ња, 
2001. / [уредници Јо ван Ке сар, 
Ми ли во је Р. Јо ва но вић, Алек сан
дра Бобић]. – Бе о град : Ве чер ње 
но во сти ; Фонд „Гор да на Бра јо
вић” ; Алек си нац : Цен тар за кул
ту ру ; Со ко ба ња : Цен тар за кул
ту ру, 2001. – Стр. 28.

3126.   Лав и чо век. 
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Да ни ло Јо ка
но вић. – Под го ри ца : Гра ма тик, 
2001. – Стр. 115.

3127.   Ла жљи ва пе сма.
У: Сме хо ло ги ја : (ја то на сме ја них 
пе са ма) / [приредио] Сло бо дан 
Ста ни шић. – Бе о град : Bo o kland, 
2001. – Стр. 223224.

3128.   Љу ди у на шим го ди на ма. 
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 4. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2001. – Стр. 242. 

3129.   Ма на си ја.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – Бе о град : Бе о град
ска књи га, 2001. – Стр. 347.

3130.   Mo star ske ki še.
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri
re di li Sne ža na Sam če vićCvet ko
ski, Ste van Kr stec. – Beo grad : Udru
že nje ne za vi snih iz da va ča, 2001. – 
Str. 8490.

3131.   Mo star ske ki še.
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri
re di li Sne ža na Sam če vićCvet ko
ski, Ste van Kr stec. – Beo grad : Z. 
Kr stić, 2001. – Str. 9198.

3132.   Mo star ske ki še.
U: An to lo gij ske lju bav ne pe sme : 
101 pe sma do ma će i svet ske po e zi je 
/ pri re dio Ve li mir Co lić. – Beo grad : 
Vu ka din, 2001. – Str. 148154.
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3133.   Mo star ske ki še.
U: Ti si mi sve : iz bor naj lep ših lju
bav nih pe sa ma / [pri re dio i iza brao 
Zo ran Radosavljević]. – Beo grad : 
Deč ja knji ga, 2001. – Str. 78.

3134.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Очи ју тво јих да ни је / [одабрао 
Не бој ша Богавац]. – Бе о град  : 
Не вен  : Гра ма тик, 2001. – Стр. 
105106.

3135.   Mo star ske ki še : (od lom ci).
U: Usne vre le viš nje / pri re dio Ni
ko la Đur đe vić. – Niš : Hand so me 
Pu blis hers, 2001. – Str. 7779.

3136.   Не ве ро ват на пе сма. 
У: Сме хо ло ги ја : (ја то на сме ја них 
пе са ма) / [приредио] Сло бо дан 
Ста ни шић. – Бе о град : Bo o kland, 
2001. – Стр. 223. 

3137.   Не ко дру го мо ре.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 4. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2001. – Стр. 240241. 

3138.   Не ма тог мо ра.
Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске по
е зи је Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио] Ра ди во је Ми кић. – Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
Срп ске, 2001. – Стр. 372.

3139.   О не жно сти. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
641 (нов. 2001), стр. 1213. 
„Из бор љу бав не по е зи је за де цу” при
пре ми ла Рад ми ла Ги кићПе тро вић.

3140.   О ро ди те љи ма.
У: Ал ма нах : ка лен дар за 2001 
(Сом бор). – ISSN 14506165. – 
(2001), стр. 246.

Над ре ђе ни ств. насл.: „Из срп ске де
чи је по е зи је” при ре дио Сто јан Бер
бер.

3141.   Опро штај на или Ле на ула зи 
у се ћа ње.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 4. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2001. – Стр. 238239.

3142.   Пи та ли ца за Д.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Да ни ло Јо ка
но вић. – Под го ри ца : Гра ма тик, 
2001. – Стр. 114.

3143.   По вра так Хри ста.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – Бе о град : Бе о град
ска књи га, 2001. – Стр. 349.

3144.   Сан Ге ор га Тра кла.
У: Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске 
по е зи је Ре пу бли ке Срп ске / [при
редио] Ра ди во је Ми кић. – Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
Срп ске, 2001. – Стр. 373.

3145.   Три све ће.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – Бе о град : Бе о град
ска књи га, 2001. – Стр. 348.

3146.   Успа ван ка за Д. 
У: Сме хо ло ги ја: (ја то на сме ја них 
пе са ма) / [приредио] Сло бо дан 
Ста ни шић. – Бе о град : Bo o kland, 
2001. – Стр. 222223.

3147.   Цр ни со не ти, 1.
У: Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске 
по е зи је Ре пу бли ке Срп ске / [при
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редио] Ра ди во је Ми кић. – Ба ња 
Лу ка : Ма ти ца срп ска Ре пу бли ке 
срп ске, 2001. – Стр. 374.

2002

3148.   Ба ба. 
У: Пан то ло ги ја но ви је срп ске пе
лен ги ри ке за де цу и мла де / Гра
ди мир Стој ко вић. – Пан че во  : 
Ma li Ne mo, 2002. – Стр. 79.

3149.   Бу ди при ја тељ ве тру. 
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја љу
бав не по е зи је за де цу и мла де / 
[приредио] Во ја Мар ја но вић. – 6. 
до пу ње но и пре ра ђе но изд. – Бео
град : Те а граф, 2002. – Стр. 56.

3150.   Гро зда на Олу јић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 256.

3151.   [Далека оче ва реч...] . 
У: Из над пра зни не : ха и ку ан то
ло ги ја / [приредио] Де јан Бо го је
вић. – 1. изд. – Бе о град : Апо строф, 
2002. – Стр. 56.

3152.   Да руј се ле ту. 
У: Че ти ри го ди шња до ба : ма ла 
ан то ло ги ја / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Те а граф, 2002. 
– Стр. 40.

3153.   [Дете у сну...].
У: Ју тро при па да пти ца ма : ју го
сло вен ско ха и ку пе сни штво. Том 
1, (АИ) / иза бра ли и при ре ди ли 
Љи ља на Мар ко вић, Ми ли јан Де
спо то вић, Алек сан дра Вра неш. 
– Бе о град : Цен тар за ис точ ну Ази
ју Фи ло ло шког фа кул те та, 2002. 
– Стр. 216.

3154.   Дра го мир Брај ко вић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 257.

3155.   Дра го мир Ђор ђе вић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 256.

3156.   [Жути лист на...]. 
У: Ју тро при па да пти ца ма : ју го
сло вен ско ха и ку пе сни штво. Том 
1, (АИ) / иза бра ли и при ре ди ли 
Љи ља на Мар ко вић, Ми ли јан Де
спо то вић, Алек сан дра Вра неш. 
– Бе о град : Цен тар за ис точ ну Ази
ју Фи ло ло шког фа кул те та, 2002. 
– Стр. 216.

3157.   Због че га?. 
У: Пан то ло ги ја но ви је срп ске пе
лен ги ри ке за де цу и мла де / Гра
ди мир Стој ко вић. Пан че во : Mali 
Ne mo, 2002. – Стр. 23.

3158.   Зи ма.
У: Че ти ри го ди шња до ба : ма ла 
ан то ло ги ја / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Те а граф, 2002. 
– Стр. 78.

3159.   [Иза је пре део...] .
У: Из над пра зни не : ха и ку ан то
ло ги ја / [приредио] Де јан Бо го је
вић. – 1. изд. – Бе о град : Апо строф, 
2002. – Стр. 56.

3160.   Лав и чо век.
У: Чи тан ка из ЗООпар ка : ан то
ло ги ја пе са ма о жи во ти ња ма / 
[при редио Да ни ло Јокановић]. 
– Под го ри ца : Гра ма тик, 2002. – 
Стр. 114.
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3161.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 5. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2002. – Стр. 242. 

3162.   Lju di ula ze u dan : (za jed nu 
sli ku Zdrav ka Man di ća).
U: Sve tlo sti i iz ma gli ce : knji ga o 
sli kar stvu Zdrav ka Man di ća / [pri
re di o] Sa va Ste pa nov. – No vi Sad : 
Kul tur no pro svet na za jed ni ca No
vog Sa da, 2002. – Str. 111.

3163.   Ма на си ја.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – 2. до пу ње но изд. – 
Бе о град : Бе о град ска књи га, 2002. 
– Стр. 354.

3164.   Мо стар ске ки ше.
У: Рам за тво је ср це : нај леп ше 
љу бав не пе сме све та / иза брао и 
при ре дио Ср би слав Ми лен ко
вић. – Бе о град : Књи га ко мрец, 
2002. – Стр. 296306.

3165.   Мо стар ске ки ше.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја : анто
ло ги ја / [приредио] Сто јан Бер бер. 
– Сом бор : Учи тељ ски фа кул тет ; 
Но ви Сад : Про ме теј, 2002. – Стр. 
214218.

3166.   Mo star ske ki še.
U: Lju bav je za kon : an to lo gi ja lju
bav ne po e zi je / pri re di li Sne ža na 
Sam če vićCvet ko ski, Ste van Kr
stecStar čin ski. – 2. do pu nje no izd. 
– Beo grad : Udru že nje ne za vi snih 
iz da va ča za SRJ, 2002. – Str. 98106.

3167.   Mo star ske ki še.
U: Lju bav je za kon : an to lo gi ja lju bav
ne po e zi je / pri re di li Sne ža na Sam
če vićCvet ko ski, Ste van Kr stec 
Star čin ski. – 2. do pu nje no izd.[sic!]. 
– Beo grad : Udru že nje ne za vi snih 
iz da va ča za SRJ, 2002. – Str. 8995.

3168.   Mo star ske ki še.
U: Nje ne su mi sli pti ce / [pri re dio 
Ni ko la Đurđević]. – Niš : Sa git ta ri us 
bo ok, 2002. – Str. 138144.

3169.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Ема Есеса Пипи дуга Ча 
рапа : ан то ло ги ја крат ке фор ме 
за де цу у нас / при ре дио Мир ко 
С. Мар ко вић. – Бе о град : На род
на књи гаАл фа, 2002. – Стр. 102.

3170.   Не дељ ко По па дић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 257.

3171.   Не ко дру го мо ре. 
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 5. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2002. – Стр. 240241. 

3172.   Ни од љу ди, ни од бо га.
У: Ли ри ка во де : иза бра не пе сме 
о во да ма / [приредио] Ми лан С. 
Ко со вић. – Бе о град : Ин тер принт, 
2002. – Стр. 350.

3173.   О је се ни.
У: Че ти ри го ди шња до ба : ма ла 
ан то ло ги ја / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Те а граф, 2002. 
– Стр. 63.

3174.   О не жно сти.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја љу
бав не по е зи је за де цу и мла де / 
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[приредио] Во ја Мар ја но вић . – 6. 
до пу ње но и пре ра ђе но изд. – Бео
град : Те а граф, 2002. – Стр. 57.

3175.   О пи сми ма.
У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 295.

3176.   О пи сми ма.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја љу
бав не по е зи је за де цу и мла де / 
[приредио] Во ја Мар ја но вић. – 6. 
до пу ње но и пре ра ђе но изд. – Бео
град : Те а граф, 2002. – Стр. 56.

3177.   Опро штај на или Ли на ула зи 
у се ћа ње.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 5. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2002. – Стр. 238239. 

3178.   Пе сма о На та ши.
У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 295296.

3179.   Пе сник и принц.
У: Ема Есеса Пипи дуга Ча 
рапа : ан то ло ги ја крат ке фор ме 
за де цу у нас / при ре дио Мир ко 
С. Мар ко вић. – Бе о град : На род на 
књи гаАл фа, 2002. – Стр. 2223.

3180.   Пи смо.
У: Ли ри ка во де : иза бра не пе сме 
о во да ма / [приредио] Ми лан С. 

Ко со вић. – Бе о град : Ин тер принт, 
2002. – Стр. 350.

3181.   Пи шем ти о та ти.
У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 296.

3182.   По вра так Хри ста.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – 2. до пу ње но изд. – 
Бе о град : Бе о град ска књи га, 2002. 
– Стр. 356.

3183.   Про ле ће.
У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 294.

3184.   Про лећ но пи смо.
У: Че ти ри го ди шња до ба : ма ла 
ан то ло ги ја / [приредио] Во ја Мар
ја но вић. – Бе о град : Те а граф, 2002. 
– Стр. 20.

3185.   [Птицу у кр лет ци...].
У: Ју тро при па да пти ца ма : ју го
сло вен ско ха и ку пе сни штво. Тoм 
1, (АИ) / иза бра ли и при ре ди ли 
Љи ља на Мар ко вић, Ми ли јан Де
спо то вић, Алек сан дра Вра неш. 
– Бе о град  : Цен тар за ис точ ну 
Ази ју Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра ду, 2002. – Стр. 216.

3186.   Раз го вор ме се ца и па ху љи це. 
У: Ан то ло ги ја драм ских тек сто ва 
за де цу / [приредио] Ми лу тин 
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Ђу рич ко вић. Бе о град  : Bo o k
land, 2002. – Стр. 162.

3187.   Ра ле Ни ша вић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 256257.

3188.   [Самотника у...]. 
У: Ју тро при па да пти ца ма : ју го
сло вен ско ха и ку пе сни штво. Том 
1, (АИ) / иза бра ли и при ре ди ли 
Љи ља на Мар ко вић, Ми ли јан Де
спо то вић, Алек сан дра Вра неш. 
– Бе о град : Цен тар за ис точ ну Ази
ју Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о
гра ду, 2002. – Стр. 216.

3189.   Сло бо дан Па ви ће вић.
У: Књи жев ни ци у пје сма ма / [при
редио] Мо мир Се ку лић. – Би је ло 
По ље : Пе газ, 2002. – Стр. 258.

3190.   Sti ho vi na mo ti ve Zdrav ka 
Man di ća.
U: Sve tlo sti i iz ma gli ce : knji ga o 
sli kar stvu Zdrav ka Man di ća / [pri
re di o] Sa va Ste pa nov. – No vi Sad : 
Kul tur no pro svet na za jed ni ca No
vog Sa da, 2002. – Str. 111.

3191.   [Тих у сред зре лог...].
У: Ју тро при па да пти ца ма : ју го
сло вен ско ха и ку пе сни штво. Том 
1, (АИ) / иза бра ли и при ре ди ли 
Љи ља на Мар ко вић, Ми ли јан Де
спо то вић, Алек сан дра Вра неш. 
– Бе о град : Цен тар за ис точ ну Ази
ју Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о
гра ду, 2002. – Стр. 216.

3192.   [Тих у сред зре лог...].
У: Из над пра зни не : ха и ку ан то ло
ги ја / [приредио] Де јан Бо го је вић. 
– 1. изд. – Бе о град : Апо строф, 
2002. – Стр. 56.

3193.   Три све ће.
У: Бо го тра жи те љи : (из бор из срп
ске по е зи је на дах ну те хри шћан
ством) / [приредио] Дра го мир 
Брај ко вић. – 2. до пу ње но изд. – 
Бе о град : Бе о град ска књи га, 2002. 
– Стр. 355.

3194.   [У ок ну ма ле не ку ће... ].
У: Из над пра зни не : ха и ку ан то
ло ги ја / [приредио] Де јан Бо го је
вић. – 1. изд. – Бе о град : Апо строф, 
2002. – Стр. 56.

3195.   [У за чу ђен про стор... ]. 
У: Из над пра зни не : ха и ку ан то
ло ги ја / [приредио] Де јан Бо го је
вић. – 1. изд. – Бе о град : Апо строф, 
2002. – Стр. 56.

3196.   Ша пу ће је сен.
У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 294295.

3197.   [Желтый ли сток на... = Жу
ти лист на...].
У: Сне жин ки оду ван чи ка : юго
слав ское хайку / со ста ви те ли 
Ли ляна Мар ко вич, Ми лиян Де
спо то вич, Алек сан дра Вра неш ; 
пе ре вод с серб ско го Алек сан дар 
Ше во. – Бел град : Цен тр Во сточ
ной Азии Фи ло ло ги че ско го фа
культе та, 2002. – Стр. 54.

2003

3198.   Град.
У: Но ви Сад, зе мљи рај / при ре
ди ли Са ва Да мја нов, Ли ди ја Му
сте да на гић. – Пан че во : Ma li Ne
mo, 2003. – Стр. 253.
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3199.   Де да.
У: На сме ја не пе сме : ан то ло ги ја 
ду хо ви тих пе са ма за де цу / при
ре дио Дра ги ша Јо шић. – Бе о
град : При ја те љи де це Во ждов ца, 
2003. – Стр. 80.

3200.   Де да Мраз.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 62. 

3201.   До бар друг ти вре ди ви ше.
У: Бу квар за пр ви раз ред основ не 
шко ле / [приредили] Вук Ми ла
то вић, Ана ста си ја Ив ко вић. – Бео
град  : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 2003. – Стр. 106.

3202.   Док сам те имао.
У: Са њаш ли : љу бав на по е зи ја за 
ла ку ноћ / при ре дио Не над Но
ва ко вић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да, 
2003. – Стр. 96.

3203.   Дру гар ска.
У: Ако же лиш : из бор из са вре
ме не по е зи је за де цу / [изабрала и 
при ре ди ла Се ја Бабић]. – 7. пре
ра ђе но изд. – Бе о град : За вод за 
уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2003. – Стр. 62.

3204.   Дру гар ска.
У: Чи тан ка за пред школ це. Део 
2, Пла ви зец, чуд ни зец, је ди ни 
на све ту / из бор Си ме он Ма рин
ко вић. – 2. изд. – Бе о град : Кре а
тив ни цен тар, 2003. – Стр. 17.

3205.   Дру ги то чак. 
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но

вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 60. 

3206.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 109. 

3207.   Зви жди фо ни ја.
У: На сме ја не пе сме : ан то ло ги ја 
ду хо ви тих пе са ма за де цу / при
ре дио Дра ги ша Јо шић. – Бе о
град : При ја те љи де це Во ждов ца, 
2003. – Стр. 80.

3208.   Игре.
У: Вас ку По пи : пе сме за пе сни ка 
/ при ре ди ла Ан ки ца Ва сић. – Но
ви Сад : Ма ти ца срп ска : Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти ; 
Бе о град : До ку мен та ци о ни цен
тар Вас ка По пе, 2003. – Стр. 130
133.

3209.   Ин ди јан ци.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 61. 

3210.   Кра ље вић и пе сник.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске при по
вет ке за де цу и мла де / [прире
дио] Во ја Мар ја но вић. – 2. из ме
ње но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
Пор тал, 2003. – Стр. 374376.

3211.   Лав и чо век.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 111. 
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3212.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Са њаш ли : љу бав на по е зи ја за 
ла ку ноћ / при ре дио Не над Но
ва ко вић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да, 
2003. – Стр. 27.

3213.   Мо стар ске ки ше. 
У: За те бе љу ба ви мо ја : љу бав на 
по е зи ја / [приредио Зо ран Наумо
вић]. – Ча чак : Рад ња за из да ва чу 
де лат ност ГМ, 2003. – Стр. 3239.

3214.   Mo star ske ki še.
U: An to lo gij ske lju bav ne pe sme : 
101 pe sma do ma će i svet ske po e zi je 
/ pri re dio Ve li mir Co lić. – Beo grad : 
Vu ka din, 2003. – Str. 162170.

3215.   Mo star ske ki še.
U: Te bi na dar : iz bor lju bav ne po
e zi je / [priređivač Sla vo ljub Miloj
ko vić]. – 2. izd. – Niš : Im pri me, 2003. 
– Str. 2027.

3216.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп
ско га је зи ка / [изабрао Да ни ло 
Јокановић]. – Бе о град : Гра ма тик, 
2003. – Стр. 150152.

3217.   Мо стар ске ки ше : (од ло мак).
У: Са њаш ли : љу бав на по е зи ја за 
ла ку ноћ / при ре дио Не над Но
ва ко вић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да, 
2003. – Стр. 182183.

3218.   На Кал ва ри ји. 
У: Са њаш ли : љу бав на по е зи ја за 
ла ку ноћ / при ре дио Не над Но
ва ко вић. – Ба ња Лу ка : Бе сје да, 
2003. – Стр. 90.

3219.   О днев ни ци ма.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу и мла де / [приредио] 

Во ја Мар ја но вић. – 2. из ме ње но 
и до пу ње но изд. – Бе о град : Пор
тал, 2003. – Стр. 276.

3220.   О ма слач ку.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу и мла де / [приредио] 
Во ја Мар ја но вић. – 2. из ме ње но 
и до пу ње но изд. – Бе о град : Пор
тал, 2003. – Стр. 276.

3221.   Пе сма о тај на ма.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу и мла де / [приредио] 
Во ја Мар ја но вић. – 2. из ме ње но 
и до пу ње но изд. – Бе о град : Пор
тал, 2003. – Стр. 275.

3222.   Пи та ли ца за Д.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 110.

3223.   По ро ди ли ште.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 62.

3224.   Пр ва љу бав. 
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 58. 

3225.   Раз го вор мје се ца и па ху
љице.
У: Кре ће мо у сви јет : збор ник при
ча и драм ских тек сто ва за дје цу 
пред школ ског уз ра ста / [прире
дио] Ду шан Ђу ри шић. – Под го
ри ца : Књи жев ни лист за дје цу 
Осми јех, 2003. – Стр. 273.
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3226.   [Сви смо је во ле ли...]
У : Бран ка Ве се ли но вић / при ре
дио Зо ран Т. Јо ва но вић. – Бе о
град : Са вез драм ских умет ни ка 
Ср би је, 2003. – Стр. 203.

3227.   Та ња.
У: Но ва ан то ло ги ја срп ске по е
зи је за де цу и мла де / [приредио] 
Во ја Мар ја но вић. – 2. из ме ње но 
и до пу ње но изд. – Бе о град : Пор
тал, 2003. – Стр. 274.

3228.   Уми шље ни бо ле сник.
У: На сме ја не пе сме : ан то ло ги ја 
ду хо ви тих пе са ма за де цу / при
ре дио Дра ги ша Јо шић. – Бе о
град : При ја те љи де це Во ждов ца, 
2003. – Стр. 61.

3229.   Учи тељ о ва три.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / иза брао Да ни ло Јо ка но
вић. – Бе о град : Li bret to, 2003. – 
Стр. 59.

2004

3230.   Бли зан ци са ру ске ико не.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] Об
рен Јо вић Са вин. – Бе о град  : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 198.

3231.   *** [Види, Ми ло ше, пра ве ла
сте...].
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] Об
рен Јо вић Са вин. – Бе о град  : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 204.

3232.   *** [Где је је сен с плат на Ма
ри но ва...].

У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] Об
рен Јо вић Са вин. – Бе о град  : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 205.

3233.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Моћ чи гре : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за де цу / при ре дио Де јан 
Бо го је вић. – Рај ко вић : Основ на 
шко ла „Вој во да Жи во јин Ми
шић”, 2004. – Стр. 106.

3234.   Dra gi pro fe sor Pan.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 
i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 3133.

3235.   Дру гар ска.
У: Ча ро ли је ра зно ли је / при ре дио 
и опре мио Мо шо Ода ло вић. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2004. – Стр. 51.

3236.   Дру гар ска.
У: Чи тан ка раз ми шљан ка : за дру
ги раз ред основ не шко ле / [при
редио] Ми ро слав М. Мак си мо
вић. – Бе о град : На род на књи га
Ал фа, 2004. – Стр. 38.

3237.   За ју тра по ђем пре ко бре га.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 189.

3238.   Za ka sne li od go vor na pi smo 
pro fe so ra Ra do vi ća.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 
i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 61.
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3239.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Из бор из са вре ме не књи жев но
сти за де цу / [приредио] Не дељ ко 
По па дић. – Бе о град : Ви тез, [2004]. 
– Стр. 145.

3240.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ча ро ли је ра зно ли је / при ре дио 
и опре мио Мо шо Ода ло вић. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2004. – Стр. 52.

3241.   Ja bu ka.
U: Ru me na ja bu ka : et no i agrotu
ri zam Voj vo di ne, No vi Sad – Kul
pin, 2004. / [glav ni i od go vor ni 
ured nik Ve se lin Lazić]. – No vi Sad : 
PČE SA, 2004. – Str. 10. 

3242.   Ју тро у Апа ти ну.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 190.

3243.   Кад до ђе час.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 192.

3244.   Ki fle pro fe so ra Ga o na. 
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 
i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 62.

3245.   Кр ва ви траг.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 197.

3246.   Ле ки на осам на пе сма.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] Об
рен Јо вић Са вин. – Бе о град  : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 199.

3247.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У. Љу бав је веч на : љу бав на по е
зи ја / уред ник Кли па Ани ца. – 3. 
изд. – Бе о град : Акиа М. Принц, 
2004. – Стр. 71.

3248.   Ма ла све ћа.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 200.

3249.   Ма ма чи та та ти на пи сма.
У: Ан то ло ги ја Мај ке у пје сма ма / 
[приредио] Мо мир Се ку лић. – 
Би је ло По ље : Пе газ, 2004. – Стр. 
113. 

3250.   Moj uči telj. 
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 3. iz mi je nje no 
i do pu nje no izd. – Bi je lji na : Bo san
ska ri ječ, 2004. – Str. 60.

3251.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та / [прире
ђивач Јо ва на Нинковић]. – 2. изд. 
– Зе мун : ЈРЈ, 2004. – Стр. 8389.

3252.   Мр тви при ја те љи, Христ иза 
ви тра жа.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 195.



315

3253.   На Кал ва ри ји.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 196.

3254.   О пи сми ма.
У: Моћ чи гре : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за де цу / при ре дио Де јан 
Бо го је вић. – Рај ко вић : Основ на 
шко ла „Вој во да Жи во јин Ми
шић”, 2004. – Стр. 106.

3255.   О са мо ћи.
У: Моћ чи гре : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за де цу / при ре дио Де јан 
Бо го је вић. – Рај ко вић : Основ на 
шко ла „Вој во да Жи во јин Ми
шић”, 2004. – Стр. 106.

3256.   О слон че ту.
У: Под сво дом пла вим рас пе ва
ним : ком по зи ци је за де цу / Ми
ло ван Р. Ми шков. – Сом бор  : 
Учи тељ ски фа кул тет, 2004. – 
Стр. 36. 

3257.   Она је би ла, слу тим.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 191.

3258.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 193194.

3259.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Оза ре ња : ан то ло ги ја 255 срп
ских пе сни ка / из бор и пред го

вор Ми лу тин Лу јо Да ној лић. – 1. 
изд. – Бе о град  : М. Да ној лић, 
2004. – Стр. 526527.

3260.   По вра так Мо ста ру.
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 201203.

3261.   Ра до сни ца.
У: Ча ро ли је ра зно ли је / при ре дио 
и опре мио Мо шо Ода ло вић. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2004. – Стр. 53.

3262.   Sa mo ća kao ja bu ka.
U: Ru me na ja bu ka : et no i agrotu
ri zam Voj vo di ne, No vi Sad – Kul
pin, 2004. / [glav ni i od go vor ni 
ured nik Ve se lin Lazić]. – No vi Sad : 
PČE SA, 2004. – Str. 10. 

3263.   *** [Снимак Вла ди ми ров, у 
не ко су то ње...].
У: Два на ест срп ских пjесника : 
ма ла ан то ло ги ја / [приредио] 
Обрен Јо вић Са вин. – Бе о град : 
Удру же ње књи жев ни ка Ср би је, 
2004. – Стр. 203.

3264.   У не ве ри ци, у чу ду.
У: Оза ре ња : ан то ло ги ја 255 срп
ских пе сни ка / из бор и пред го
вор Ми лу тин Лу јо Да ној лић. – 1. 
изд. – Бе о град  : М. Да ној лић, 
2004. – Стр. 527.

3265.   Chri stus spi elt mit me i nem 
Sohn = Христ се игра са мо јим си
ном / [pre ve o] Man fred Jähnichen.
U: Das Lied öffnet die Ber ge : ei ne 
Ant ho lo gie der ser bischen Po e sie 
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des 20. Ja hr hun derts / Man fred 
Jähnichen (Hrsg.) ; Au swahl und 
Vor wort Man fred Jähnichen. – Bli
e ska stel : Gol len stein ; No vi Sad : 
Sve to vi, 2004. – Str. 331.

3266.   Der Tra um des Ge org Trakl = 
Сан Ге ор га Тра кла / [pre ve o] Man
 fred Jähnichen.
U: Das Lied öffnet die Ber ge : ei ne 
Ant ho lo gie der ser bischen Po e sie 
des 20. Ja hr hun derts / Man fred 
Jähnichen (Hrsg.) ; Au swahl und 
Vor wort Man fred Jähnichen. – Blie
 ska stel  : Gol len stein ; No vi Sad : 
Sve to vi, 2004. – Str. 332333. 

2005

3267.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Пр стен : ан то ло ги ја пе са ма уче
сни ка 12. фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка” у Цр вен ки / [прире
дила Ду ши ца Ђајић]. – Бе о град : 
Аген ци ја Ви тез, 2005. – Стр. 42.

3268.   Ве чер ња, ка сна пе сма.
У: Не ве но ва ан то ло ги ја са вре ме
ног срп ског пе сни штва за де цу и 
од ра сле / при ре дио Ра ле Ни ша
вић. – Но ви Сад : Би стри ца, 2005. 
– Стр. 50.

3269.   Две ру же.
У: Рас цве та ни цвет ник : ан то ло
ги ја пе са ма о цве ћу / [приредио] 
Мир ко Мар ко вић. – Ва ље во : Ин
те лек та, 2005. – Стр. 63.

3270.   Де ца тр че.
У: Сви у на пад : спорт ски цвет ник 
/ [приредио] Не дељ ко По па дић. 
– Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 2005. 
– Стр. 100101.

3271.   Дру гар ска.
У: Пр стен : ан то ло ги ја пе са ма уче
сни ка 12. фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка” у Цр вен ки / [прире
дила Ду ши ца Ђајић]. – Бе о град : 
Аген ци ја Ви тез, 2005. – Стр. 40.

3272.   *** [Ево се Мо ста ру вра ћам...]. 
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 33.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3273.   *** [Ево те, опет се бе лиш...]. 
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 3233.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3274.   За што не ке пе сме не во лим.
У: До сме ха су за и апла у за : нај
леп ше пе сме за де цу / [приредио 
То де Николе тић]. – Вр бас : Ја буч
ка го ра, 2005. – Стр. 52.

3275.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Од Зма ја до Љу би во ја : ри зни ца 
срп ске по е зи је за де цу / иза брао 
и уре дио Не над Ке ба ра. – Кра гу
је вац : Ли ра, 2005. – Стр. 124125.

3276.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Пр стен  : ан то ло ги ја пе са ма 
уче сни ка 12. фе сти ва ла пе сни ка 
за де цу „Бул ка” у Цр вен ки / [при
редила Ду ши ца Ђајић]. – Бе о град : 
Аген ци ја Ви тез, 2005. – Стр. 39.

3277.   Из зе ле ног сна.
У: Збор ник срп ске књи жев но сти. 
Књ. 4. Део 2 / [приредио] Све то зар 
Мар ков. – Те ми швар : Са вез Срба 
у Ру му ни ји, 2005. – Стр. 193194.
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3278.   Из зе ле ног сна.
У: Срп ске ан теј ске пе сме / иза брао 
Пе тар Же бе љан. – Бе о град : Гра
фич ки ате ље Бог да но вић, 2005. 
– Стр. 240241.

3279.   Иза ђи у по ље.
У: Сун чев цвет ко ји пе ва : цвет ник 
пе са ма и сли ка о сун цо кре ту / 
[приредио] Ра до слав Пај ко вић. 
– Ру ма : Срп ска књи га, 2005. – 
Стр. 127.

3280.   *** [Кад би град мо гао на не
ког да ли чи...].
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 35.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3281.   *** [Као ме се че во де те, про
зи ран...].
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 34.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3282.   Лав и чо век.
У: Ан то ло ги ја срп ске ба сне / из бор 
и пред го вор Гор да на Ма ле тић. 
– Бе о град : Оши ша ни јеж, 2005. 
– Стр. 158159.

3283.   Лав и чо век.
У: Чи тан ка из ЗООпар ка : ан то
ло ги ја пе са ма о жи во ти ња ма / 
[приредио Да ни ло Јокановић]. 
– Под го ри ца : Гра ма тик, 2005. – 
Стр. 114. 

3284.   Ми рис беј ту ра на.
У: Рас цве та ни цвет ник : ан то ло
ги ја пе са ма о цве ћу / [приредио] 

Мир ко Мар ко вић. – Ва ље во : Ин
те лек та, 2005. – Стр. 80.

3285.   Мо стар ске ки ше.
У: Пам ће ник : ма ли ку вар : ма ли 
из бор по е зи је : re cep ta ri jum / [при
редио Ни ко ла Павловић]. – 2. изд. 
– Но ва Па за о ва : Бо нарт, 2005. – 
Стр. [195301].

3286.   Мо стар ске ки ше.
У: Пр стен : ан то ло ги ја пе са ма уче
 сни ка 12. фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка” у Цр вен ки / [прире
дила Ду ши ца Ђајић]. – Бе о град : 
Аген ци ја Ви тез, 2005. – Стр. 3238.

3287.   Мо стар ске ки ше.
У: Те би пе сме љу ба ви / [уредник 
Бла го је Баковић]. – Вр бас : Ја буч
ка го ра  ; Но ви Сад : Про ме теј, 
2005. – Стр. 9395.

3288.   Мо стар ске ки ше.
У: Ћу тим тај ну тво је љу ба ви ср цем 
у очи ма : љу бав у ли ри ци све та / 
[приредио] Го ран Н. Си но бад. – 
Бе о град : ЈОГО, 2005. – Стр. 237
239.

3289.   Mo star ske ki še.
U: Pe sme lju bav ne slo ven ske / [u red
ni ci Bo ban Ran đe lo vić, Si meon 
Man če vić, Ma ri ja Veljković]. – Pi
rot : Pipress, 2005. – Str. 182191.

3290.   Mo star ske ki še.
U: Lju bav je za kon : an to lo gi ja lju
bav ne po e zi je / pri re di li Sne ža na 
Sam če vićCvet ko ski, Ste van Kr stec. 
– Beo grad : Be ok nji ga, 2005. – Str. 
8490.

3291.   Мо стар ске ки ше : (из по е ме 
„Мо стар ске ки ше”) = Regn i Mo
star : (ut drag ur po e men „Regn i 
Mo star”).
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У: „По е зи ју ће сви пи са ти” : срп
ски пе сни ци ко је сам упо зна ла = 
Ögat är större än him me len : ser
bi ska po e ter jag mött / [саставила 
и пре ве ла на шведски] Еле о но ра 
Лут хан дер. – Бе о град  : Га тос, 
2005. – Стр. 5457.

3292.   Mo star ske ki še : (od lo mak).
U: O lju ba vi. – Pod go ri ca : Po
bje da, 2005. – Str. 1112.

3293.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Збор ник срп ске књи жев но сти. 
Књ. 4. Део 2 / [приредио] Све то зар 
Мар ков. – Те ми швар : Са вез Ср ба 
у Ру му ни ји, 2005. – Стр. 191195.

3294.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Нај леп ше љу бав не пе сме срп
ско га је зи ка / иза брао Да ни ло 
Јо ка но вић. Бе о град : Гра ма тик, 
2005. – Стр. 176178.

3295.   О не жно сти.
У: До сме ха су за и апла у за : нај
леп ше пе сме за де цу / [приредио 
То де Николе тић]. – Вр бас : Ја буч
ка го ра, 2005. – Стр. 51.

3296.   О стра ху.
У: До сме ха су за и апла у за : нај
леп ше пе сме за де цу / [приредио 
То де Николе тић]. – Вр бас : Ја буч
ка го ра, 2005. – Стр. 50.

3297.   Она је би ла слу тим.
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 39.

3298.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Не ве но ва ан то ло ги ја са вре ме
ног срп ског пе сни штва за де цу и 

од ра сле / при ре дио Ра ле Ни ша
вић. – Но ви Сад : Би стри ца, 2005. 
– Стр. 4849.

3299.   Пи смо Мо ни ки.
У: Сви у на пад : спорт ски цвет
ник / [приредио] Не дељ ко По па
дић. – Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 
2005. – Стр. 104105.

3300.   *** [Поново си ну лук...]. 
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 36.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3301.   По сма трам те док ста риш.
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 38.

3302.   *** [Први зрак иза Црв ња...].
У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел 
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 3334.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3303.   Рва чи.
У: Сви у на пад : спорт ски цвет
ник / [приредио] Не дељ ко По па
дић. – Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 
2005. – Стр. 158159.

3304.   [Сви смо је во ле ли...].
У: С де цом без пре стан ка / Ве се
ли но вић Бран ка. – Сме де ре во : 
На род на би бли о те ка, 2005. – Стр. 
81.

3305.   *** [СМС по ру ка М. М. у 
Екс тер, Ен гле ска...].
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У: Пе снич ки збор ник / [из бор пе
са ма Ми лан Гутић]. – Ру ма : Срп
ска књи га ; Но ви Сад : Ин стел
ин жи ње ринг, 2005. – Стр. 37.
За јед. ств. насл.: По вра так Мо ста ру.

3306.   Спорт.
У: Сви у на пад : спорт ски цвет
ник / [приредио] Не дељ ко По па
дић. – Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 
2005. – Стр. 150.

3307.   Сун цо крет у по љу.
У: Сун чев цвет ко ји пе ва : цвет
ник пе са ма и сли ка о сун цо кре ту 
/ [приредио] Ра до слав Пај ко вић. 
– Ру ма : Срп ска књи га, 2005. – 
Стр. 126.

3308.   Ти си то.
У: Рас цве та ни цвет ник : ан то ло
ги ја пе са ма о цве ћу / [приредио] 
Мир ко Мар ко вић. – Ва ље во : Ин
те лек та, 2005. – Стр. 61.

3309.   Успа ван ка за Д.
У: До сме ха су за и апла у за : нај
леп ше пе сме за де цу / [приредио 
То де Николе тић]. – Вр бас : Ја буч
ка го ра, 2005. – Стр. 49.

3310.   Успа ван ка за Д.
У: Пр стен : ан то ло ги ја пе са ма уче
сни ка 12. фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка” у Цр вен ки / [прире
дила Ду ши ца Ђајић]. – Бе о град : 
Аген ци ја Ви тез, 2005. – Стр. 41.

3311.   Чем прес и ру жа.
У: Рас цве та ни цвет ник : ан то ло
ги ја пе са ма о цве ћу / [приредио] 
Мир ко Мар ко вић. – Ва ље во : Ин
те лек та, 2005. – Стр. 62.

2006

3312.   А снег је над кро вом ве јао.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 128.

3313.   А снег је над кро вом ве јао.
У: Ма ли бла го ве сник : из бор са
вре ме не ду хов не по е зи је за де цу 
/ [уредник Ра де Јовановић]. – 
Кру ше вац : Бла го ве сник, 2006. 
– Стр. 44.

3314.   Али, тре ба да знаш.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 123.

3315.   Благ дан ски хлеб.
У: Че сни ца : хлеб у срп ском пе
сни штву / [приредио] Ра ша Пе
рић. – Пе тро вац на Мла ви : Кул
тур нопро свет ни цен тар, 2006. 
– Стр. 158.

3316.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 132.

3317.   Вар вар ска пре ва ра.
У: На су ка ни на лист ли ри ке : анто
ло ги ја срп ског пје сни штва у Бо
сни и Хер це го ви ни дру ге по лови
не 20. ви је ка / [приредили] Жив ко 
Ма ле ше вић, Ан ђел ко Ану шић. – 
Ис точ но Са ра је во : За вод за уџ бе
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ни ке и на став на сред ства, 2006. 
– Стр. 243244.

3318.   До ла зак је се ни.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу  : нај леп ше пе сме за де цу 
уче сни ка фе сти ва ла / при ре дио 
Не дељ ко По па дић. – Бе о град : 
Ви тез, 2006. – Стр. 127.

3319.   Дру гар ска.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 117.

3320.   Дру го пи смо.
У: Ср цо ло ги ја : ан то ло ги ја љу бав
не по е зи је за мла де / [приредио] 
Сло бо дан Ста ни шић. – Бе о град : 
Bo o kland, 2006. – Стр. 90.

3321.   Еле ги ја.
У: На су ка ни на лист ли ри ке : анто
ло ги ја срп ског пје сни штва у Бо
сни и Хер це го ви ни дру ге по лови
не 20. ви је ка / [приредили] Жив ко 
Ма ле ше вић, Ан ђел ко Ану шић. – 
Ис точ но Са ра је во : За вод за уџбе
ни ке и на став на сред ства, 2006. 
– Стр. 241.

3322.   За зве здом ко ја па да.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 134.

3323.   Za pi ši ma lu pe smu.
U: Su sre ti pod sta rom ma sli nom : 
19872006 / XX me đu na rod ni fe
sti val dje či jeg stva ra laš tva i stva ra
laš tva za dje cu, Bar, 2006 ; [u red nik 

Mi ro slav Jo va no vićTi mo ti jev]. – 
Bar : Kul tur ni cen tar, 2006. – Str. 
145.

3324.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 116.

3325.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
U: Su sre ti pod sta rom ma sli nom : 
19872006 / XX me đu na rod ni fe
sti val dje či jeg stva ra laš tva i stva ra
laš tva za dje cu, Bar, 2006 ; [u red nik 
Mi ro slav Jo va no vićTi mo ti jev]. – 
Bar : Kul tur ni cen tar, 2006. – Str. 40.

3326.   Кад не бу де те.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 133.

3327.   Koš će la.
U: Knji ga o Mo sta ru / [pri re dio Bo
ri vo je Pištalo]. – 2. izd. – Beo grad : 
Svet knji ge, 2006. – Str. 248.

3328.   Ма ла све ћа.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 130.

3329.   Мо ли тва.
У: На су ка ни на лист ли ри ке : ан
то ло ги ја срп ског пје сни штва у 
Бо сни и Хер це го ви ни дру ге по
ло ви не 20. ви је ка / [приредили] 
Жив ко Ма ле ше вић, Ан ђел ко Ану
шић. – Ис точ но Са ра је во : За вод 
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за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 
2006. – Стр. 242243.

3330.   Mo star u osam sli ka. 
U: Knji ga o Mo sta ru / [pri re dio Bo
ri vo je Pištalo]. – 2. izd. – Beo grad : 
Svet knji ge, 2006. – Str. 349352.

3331.   Mo star ska
U: Knji ga o Mo sta ru / [pri re dio Bo
ri vo je Pištalo]. – 2. izd. – Beo grad : 
Svet knji ge, 2006. – Str. 248.

3332.   Мо стар ске ки ше.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 110115.

3333.   Мо стар ске ки ше.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме све та 
/ иза брао и при ре дио Ср би слав 
Ми лен ко вић. – Бе о град : Књи га 
ко мерц, 2006. – Стр. 184188.

3334.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та / [прире
ђивач Јо ва на Нинковић]. – 4. изд. 
– Зе мун : ЈРЈ, 2006. – Стр. 8389.

3335.   Mo star ske ki še.
U: Če znem da ti ka žem : zbir ka 
naj lep ših pe sa ma. – Beo grad : Im
pri ma tur Pu blis hing, 2006. – Str. 
1827.

3336.   Не го во ри.
У: Там но ср це : срп ске еле ги је / 
[приредио] Ча слав Ђор ђе вић. – 
Но ви Сад : Вен цло вић, 2006. – 
Стр. 312.

3337.   Ноћ на са ла шу.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не

дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 126.

3338.   О не жно сти.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 122.

3339.   О пи сми ма.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 124.

3340.   О пи сми ма.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Ти хо мир Пе
тро вић. – Сом бор : Пе да го шки 
фа кул тет, 2006. – Стр. 133.

3341.   О смр ти.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 121.

3342.   О сре ћи.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 120.

3343.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Там но ср це : срп ске еле ги је / 
[приредио] Ча слав Ђор ђе вић. – 
Но ви Сад : Вен цло вић, 2006. – 
Стр. 314315.

3344.   Пр ви раз ред.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Ти хо мир Пе
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тро вић. – Сом бор : Пе да го шки 
фа кул тет, 2006. – Стр. 134.

3345.   Пр во пи смо.
У: Ср цо ло ги ја  : ан то ло ги ја љу
бав не по е зи је за мла де / [прире
дио] Сло бо дан Ста ни шић. – Бе
о град : Bo o kland, 2006. – Стр. 90.

3346.   Пред олу ју.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 125.

3347.   Пти це у гру ди ма.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 118.

3348.   Пу то ва ње у де тињ ство.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 135.

3349.   Раз го вор ме се ца и па ху љи
це.
У: Ан то ло ги ја драм ских тек сто ва 
за де цу / [приредио] Ми лу тин 
Ђу рич ко вић. – 2. изд. – Бе о град : 
Bo o kland, 2006. – Стр. 162.

3350.   Сан Ге ор га Тра кла.
У: На су ка ни на лист ли ри ке : ан
то ло ги ја срп ског пје сни штва у 
Бо сни и Хер це го ви ни дру ге по
ло ви не 20. ви је ка / [приредили] 
Жив ко Ма ле ше вић, Ан ђел ко 
Ану шић. – Ис точ но Са ра је во : 

За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2006. – Стр. 244.

3351.   Све то са вље.
У: Ма ли бла го ве сник : из бор са
вре ме не ду хов не по е зи је за де цу 
/ [уредник Ра де Јовановић]. – 
Кру ше вац : Бла го ве сник, 2006. 
– Стр. 46

3352.   Сву ноћ је ме сец ви рио.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу  : нај леп ше пе сме за де цу 
уче сни ка фе сти ва ла / при ре дио 
Не дељ ко По па дић. – Бе о град : 
Ви тез, 2006. – Стр. 119.

3353.   Си ро тињ ска.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу  : нај леп ше пе сме за де цу 
уче сни ка фе сти ва ла / при ре дио 
Не дељ ко По па дић. – Бе о град : 
Ви тез, 2006. – Стр. 129.

3354.   Смрт пти ца.
У: Пла стич на пла не та : књи жев
ноеко ло шка чи тан ка / иза брао 
и са ста вио Ми лан Р. Мар ко вић. 
– Ис точ но Са ра је во : За вод за уџ
бе ни ке и на став на сред ства, 
2006. – Стр. 348349.

3355.   Со ка ком отац при ла зи.
У: Там но ср це : срп ске еле ги је / 
[приредио] Ча слав Ђор ђе вић. – 
Но ви Сад : Вен цло вић, 2006. – 
Стр. 313.

3356.   Со ка ком отац при ла зи.
У: Ма ли бла го ве сник : из бор са
вре ме не ду хов не по е зи је за де цу 
/ [уредник Ра де Јовановић]. – 
Кру ше вац : Бла го ве сник, 2006. – 
Стр. 45.
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3357.   Успа ван ка за Д.
У: Ви те зов фе сти вал пи са ца за 
де цу : нај леп ше пе сме за де цу уче
сни ка фе сти ва ла / при ре дио Не
дељ ко По па дић. – Бе о град : Ви
тез, 2006. – Стр. 131.

3358.   Успа ван ка за Д.
У: Ре чи ча роб ни це : чи тан ка за 
че твр ти раз ред основ не шко ле / 
Рад ми ла Же жељРа лић. – 1. изд. 
– Бе о град : Klett, 2006. – Стр. 167. 

3359.   Успа ван ка за играч ке.
У: Му зеј игра ча ка  : ан то ло ги ја 
пе са ма о играч ка ма / [приреди
ли] Ми лу тин Ђу рич ко вић, Мо
мир Дра ги ће вић. – Кру ше вац : 
Збр да здо ла, 2006. – Стр. 74.

3360.   Шан тић.
У: На су ка ни на лист ли ри ке : ан
то ло ги ја срп ског пје сни штва у 
Бо сни и Хер це го ви ни дру ге по
ло ви не 20. ви је ка / [приредили] 
Жив ко Ма ле ше вић, Ан ђел ко 
Ану шић. – Ис точ но Са ра је во : За
вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства, 2006. – Стр. 241242.

3361.   Шта су ре кле играч ке ка да 
је Це ца по бе гла од ку ће.
У: Му зеј игра ча ка : ан то ло ги ја пе
са ма о играч ка ма / [приредили] 
Ми лу тин Ђу рич ко вић, Мо мир 
Дра ги ће вић. – Кру ше вац : Збр да 
здо ла, 2006. – Стр. 7475.

3362.   Защо не оби чам някои пе сни 
= За што не ке пе сме не во лим.
У: Всич ко, ко е то раст не, би иска
ло да пее : под бор на сръбска по
е зия за де ца / [съставители] Ра ша 
По пов, Поп Д. Джурд жев; пре вод 

от сръбски Ки рил Назъров, Ден
ко Ран ге лов. – 1. изд. – Ниш : Брат
ство ; Но ви Сад : Зма је ве деч је 
игре, 2006. – Стр. 128129.

2007

3363.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Кра ље во : Li bro com pany, 2007. 
– Стр. 76.

3364.   Гли ша Дил бе ров : Ра ша По
пов.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 64.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3365.   Два пут ни ка : Ду шко Три
фу но вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Биб
ли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 65.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3366.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Де те је нај леп ша пе сма : ан то
ло ги ја срп ског пе сни штва за де
цу : два ве ка ства ра ла штва на
ших пе сни ка за нај мла ђе / [при
редио и илустровао] Сло бо дан 
Ста ни шић. – Бе о град : Bo ok & 
Mar so, 2007. – Стр. 374.

3367.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Хо ћу да се љу бим : ан то ло ги ја 
љу бав не по е зи је за де цу / при пре
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мио Ми ша Ми ја то вић. – Но ви 
Сад : Би стри ца, 2007. – Стр. 30.

3368.   Dra gi pro fe sor Pan.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 4. izd. – Sa ra
je vo : Ga ri wo, 2007. – Str. 4750.
Pri ča.

3369.   Za ka sne li od go vor na pi smo 
pro fe so ra Ra do vi ća.
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 4. izd. – Sa ra
je vo : Ga ri wo, 2007. – Str. 89.

3370.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Де те је нај леп ша пе сма : ан то ло
ги ја срп ског пе сни штва за де цу : 
два ве ка ства ра ла штва на ших 
пе сни ка за нај мла ђе / [приредио 
и илустровао] Сло бо дан Ста ни
шић. – Бе о град : Bo ok & Mar so, 
2007. – Стр. 373.

3371.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 59.

3372.   Зи ма.
У: Сти жу би ћа из вр ти ћа : ма ла 
ан то ло ги ја по е зи је о вр ти ћу, де ци, 
ро ди те љи ма, играч ка ма, љу ба ви, 
сме ху, при ро ди и жи во ти ња ма / 
[приредио] Во ја Мар ја но вић. – 
Кра ље во : Li bro com pany, 2007. – 
Стр. 149.

3373.   Ја ми слим ова ко : Дра го мир 
Ћу ла фић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 

Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 68.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3374.   Ki fle pro fe so ra Ga o na. 
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 4. izd. – Sa ra
je vo : Ga ri wo, 2007. – Str. 90.

3375.   Лав и чо век.
У: Чи тан ка : за тре ћи раз ред основ
не шко ле / Ве сна Ви до је вићГа јо
вић, Ве сна По по вић. – 2. из ме ње но 
и до пу ње но изд. – Бе о град : Дра
га нић, 2007. – Стр. 140.

3376.   Ла жљи ва пе сма.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 60.

3377.   Ле шник.
У: Де те је нај леп ша пе сма : ан то
ло ги ја срп ског пе сни штва за де цу : 
два ве ка ства ра ла штва на ших 
пе сни ка за нај мла ђе / [приредио 
и илустровао] Сло бо дан Ста ни
шић. – Бе о град : Bo ok & Mar so, 
2007. – Стр. 373374.

3378.   Љу бав ни дво бој : Вас ка Ју
кићМар ја но вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 66.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.
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3379.   Ма ма чи та та ти на пи сма.
У: Де те је нај леп ша пе сма : ан то
ло ги ја срп ског пе сни штва за де цу : 
два ве ка ства ра ла штва на ших 
пе сни ка за нај мла ђе / [приредио 
и илустровао] Сло бо дан Ста ни
шић. – Бе о град : Bo ok & Mar so, 
2007. – Стр. 374375.

3380.   Мла ди бор је до шао под ок но.
У: Зла ти бор ски пе смо пле ти / 
при ре дио Ра до мир Ан дрић. – 1. 
изд. – Ужи це : Арт плус, 2007. – 
Стр. 65.

3381.   Moj uči telj. 
U: Uči te lju s lju ba vlju / [pri re di o] 
La zar Ma noj lo vić. – 4. izd. – Sa ra
je vo : Ga ri wo, 2007. – Str. 88.

3382.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та / [при
ређивач Јо ва на Нинковић]. – 5. 
изд. – Зе мун : ЈРЈ, 2007. – Стр. 83
89.

3383.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 62.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3384.   Не по сла но пи смо.
У: Де те је нај леп ша пе сма : ан то
ло ги ја срп ског пе сни штва за де цу : 
два ве ка ства ра ла штва на ших 
пе сни ка за нај мла ђе / [приредио 
и илустровао] Сло бо дан Ста ни
шић. – Бе о град : Bo ok & Mar so, 
2007. – Стр. 375.

3385.   Ни кад се не раз бу ди.
У: Би бли о те ка Пр ва књи га : 1957
2007 : лек си кон / при ре ди ли Вла
ди мир Шо вљан ски, Бра ни слав 
Ка ра но вић. – Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 2007. – Стр. 57.

3386.   О је се ни.
У: Сти жу би ћа из вр ти ћа : ма ла 
ан то ло ги ја по е зи је о вр ти ћу, де ци, 
ро ди те љи ма, играч ка ма, љу ба ви, 
сме ху, при ро ди и жи во ти ња ма / 
[приредио] Во ја Мар ја но вић. – 
Кра ље во : Li bro com pany, 2007. – 
Стр. 140.

3387.   О не жно сти.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Кра ље во : Li bro com pany, 2007. 
– Стр. 7677.

3388.   О пи сми ма.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Кра ље во : Li bro com pany, 2007. 
– Стр. 7576.

3389.   Пи та ли ца за Д.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 61.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3390.   Пр ви раз ред.
У: За зво ни ло опет зво но : ма ла 
ан то ло ги ја срп ске пе зи је о шко ли, 
ђа ци ма и учи те љи ма / [приредио] 
Во ја Мар ја но вић. – Кра ље во : Li bro 
com pany, 2007. – Стр. 78.
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3391.   Пр ви раз ред.
У: Чи тан ка : за тре ћи раз ред основ
не шко ле / Ве сна Ви до је вићГа јо
вић, Ве сна По по вић. – 2. из ме ње
но и до пу ње но изд. – Бе о град : 
Дра га нић. 2007. – Стр. 8.

3392.   Сонг о сон гу : Љу би во је Ршу
мо вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 67.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3393.   Ста ри Сло ве ни : Ми ло ван 
Ви те зо вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 69.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3394.   Та та је гла гол : Мо шо Ода
ло вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 70.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3395.   Ту жна Са ња : Гра ди мир Стој
ко вић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 

Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 71.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3396.   У сре ду : Дра ган Лу кић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 63.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3397.   Уса мље ни пас : Сло бо дан 
Ста ни шић.
У: Но ва сме шна књи га : за де цу / 
Мир ко С. Мар ко вић. – Бе о град : 
Чи го ја штам па ; Ла за ре вац : Би
бли о те ка „Ди ми три је Ту цо вић” : 
Фе сти вал ху мо ра за де цу, 2007. 
– Стр. 68.
За јед. ств. насл.: Сме јуљ ци.

3398.   Успа ван ка за играч ке.
У: Сти жу би ћа из вр ти ћа : ма ла 
ан то ло ги ја по е зи је о вр ти ћу, де ци, 
ро ди те љи ма, играч ка ма, љу ба ви, 
сме ху, при ро ди и жи во ти ња ма / 
[приредио] Во ја Мар ја но вић. – 
Кра ље во : Li bro com pany, 2007. – 
Стр. 6465.

3399.   Хла дан сан.
У: Гра ма ти ка смр ти – при ро ци : 
ан то ло ги ја пе са ма о са мо у би ству 
и са мо у би ца ма / [приредио] Ду
шан Стој ко вић. – Бе о град : Биб
ли о те ка гра да Бе о гра да ; Мла де
но вац : Шу ма диј ске ме та фо ре : 
Би бли о те ка „Де спот Сте фан Ла
за ре вић”, 2007. – Стр. 358.

3400.   Bywa, że mi się przyśnisz = 
Biva da te usnim.
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U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 20.

3401.   Czas samotności = Vre me na 
osa me.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 19.

3402.   Czy wi du jesz sta re go? = Vi đaš 
li sta rog?
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 17.

3403.   Mo dlit wa = Mo li tva.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 18.

3404.   Mo star skie deszcze = Mo star
ske ki še.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 

posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 915.

3405.   Na Kal wa rii = Na Kal va ri ji.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 21.

3406.   Ni e tr wałe słowa = Ne traj ne reči.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 22.

3407.   Świ a tełko, którym się pod pi
e ram = Sve tlo, na ko je se osla njam.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 23.

3408.   Żebym tr wał = Da tra jem.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część 2, Z po ko le
nia na po ko le nie : pa no ra ma no wej 
po e zji / wybor, pr zekład , wstęp i 
posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. – 
War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 16.

2008

3409.   Вас це ли свет је мо је те ло.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва : 
XIXXX век. Књ. 2, Два де се ти век 
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/ при ре дио Ми ро слав Еге рић. – 
Но ви Сад : Orp he us, 2008. – Стр. 
305306.

3410.   Да зна мо исти ну.
У: Злат на књи га де тињ ства све
та : ан то ло ги ја свет ске по е зи је за 
де цу / при ре дио Ми ло ван Ви те
зо вић, 2008. – Бе о град : Чи го ја 
штам па, 2008. – Стр. 677.

3411.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва 
за де цу / при ре дио Иван Ба ле но
вић. – Бе о град  : EvroGi un ti, 
2008. – Стр. 196.

3412.   Dok sam te imao.
U: Sa njaš li : lju bav na po e zi ja za laku 
noć / pri re dio Ne nad No va ko vić. 
– (2. do pu nje no i iz mi je nje no izd.). 
– Ba nja Lu ka : Be sje da ; Beo grad : 
Ars li bri, 2008. – Str. 96.

3413.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Злат на књи га де тињ ства све
та : ан то ло ги ја свет ске по е зи је за 
де цу / при ре дио Ми ло ван Ви те
зо вић, 2008. – Бе о град : Чи го ја 
штам па, 2008. – Стр. 679.

3414.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва 
за де цу / при ре дио Иван Ба ле но
вић. – Бе о град  : EvroGi un ti, 
2008. – Стр. 197.

3415.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Тра гом лир ског тра ја ња : хре
сто ма ти ја Фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка”, Цр вен ка : пет на ест 
го ди на Фе сти ва ла за де цу „Бул ка” 
/ [приредили То де Ни ко ле тић, 
Ми лан Мр даљ Мрђа]. – Цр вен
ка : Дом кул ту ре, 2008. – Стр. 61.

3416.   Lju di u na šim go di na ma.
U: Sa njaš li : lju bav na po e zi ja za laku 
noć / pri re dio Ne nad No va ko vić. 
– 2. do pu nje no i iz mi je nje no izd. 
– Ba nja Lu ka : Be sje da ; Beo grad : 
Ars li bri, 2008. – Str. 27.

3417.   Mo star ske ki še : (od lo mak).
U: Sa njaš li : lju bav na po e zi ja za la ku 
noć / pri re dio Ne nad No va ko vić. 
– 2. do pu nje no i iz mi je nje no izd. 
– Ba nja Lu ka : Be sje da ; Beo grad : 
Ars li bri, 2008. – Str. 182183

3418.   Mo star ske ki še : (od lom ci).
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je / pri
re di la Vi o le ta Ilić. – Beo grad : Beo
le tra, 2008. – Str. 8587.

3419.   Mo star ske ki še : (od lom ci).
U: Lju bav je kao  : svet ska i srp
ska lju bav na po e zi ja / iza brao Ne
boj ša Bo ga vac. – No vi Beo grad : 
Al ba Gra e ca : Li bret to, 2008, – Str. 
236237.

3420.   Na Kal va ri ji.
U: Sa njaš li : lju bav na po e zi ja za la ku 
noć / pri re dio Ne nad No va ko vić. 
– 2. do pu nje no i iz mi je nje no izd. 
– Ba nja Lu ka : Be sje da ; Beo grad : 
Ars li bri, 2008. – Str. 90.

3421.   Пи та ли ца за Д.
У: Злат на књи га де тињ ства све
та : ан то ло ги ја свет ске по е зи је за 
де цу / при ре дио Ми ло ван Ви те
зо вић, 2008. – Бе о град : Чи го ја 
штам па, 2008. – Стр. 678.

3422.   Пи та ли ца за Д.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– Бе о град : EvroGi un ti, 2008. – 
Стр. 199.
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3423.   Пи шем ти о пти ци.
У: Ја то : пти це у срп ском пе сни
штву / [приредио] Ра ша Пе рић. – 
Ко сто лац : Клуб љу би те ља књи
ге „Мај дан”, 2008. – Стр. 228.

3424.   Пр ви раз ред.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– Бе о град : EvroGi un ti, 2008. – 
Стр. 198.

3425.   Пр ви раз ред.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је за 
де цу / [приредио] Ми о мир Ми
лин ко вић. – 1. изд. – Ча чак : Ле
ген да, 2008. – Стр. 150.

3426.   Раст ко у Хи лан да ру.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни
штва : XIXXX век. Књ. 2, Два де
се ти век / при ре дио Ми ро слав 
Еге рић. – Но ви Сад : Orp he us, 
2008. – Стр. 307.

3427.   Со ка ком отац при ла зи.
У: Ан то ло ги ја срп ског пе сни штва : 
XIXXX век. Књ. 2, Два де се ти век 
/ при ре дио Ми ро слав Еге рић. – 
Но ви Сад : Orp he us, 2008. – Стр. 
308.

3428.   Успа ван ка за Д.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– Бе о град : EvroGi un ti, 2008. – 
Стр. 199. 

3429.   Уте ха и скло ни ште : пи смо 
мла дим пе сни ци ма на адре су 
„Лим ске ве че ри по е зи је”, При бој 
на Ли му, 2006. 
У: Ли мо пис : ан то ло ги ја по е зи је 
о Ли му / [приредио] Ра до слав 
Пај ко вић. – 2. про ши ре но изд. 

– Би је ло По ље : Од зи ви : Цен тар 
за кул ту ру, 2008. – Стр. 350351.

3430.   Христ се игра са мо јим си ном.
У: Вас кр сник : Исус Хри стос у 
срп ском пе сни штву / при ре дио 
Ра ша Пе рић. – По жа ре вац : Епар
хи ја бра ни чев ска ; Пе тро вац на 
Мла ви  : Кул тур нопро свет ни 
цен тар, На род на би бли о те ка, 
2008. – Стр. 223224.

2009

3431.   Ве дра пе сма.
У: Злат но Га ши но пе ро  : 1994
2008 / [уредник Ми ли ца Матије
вић]. – Ла за ре вац : Би бли о те ка 
„Ди ми три је Ту цо вић”  ; Ру ма  : 
Срп ска књи га, 2009. – Стр. [89]. 

3432.   Де чан ска, дав на / [из бор и 
бе ле шке о ау то ри ма Ми лан Ра
ду ло вић Радуле].
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 81.

3433.   За гле дан у во ду.
У: По е зи ја и по след њи да ни : три 
де це ни је но ви је срп ске по е зи је : 
1977.2007 : цве то ра ма / [прире
дио] До бри во је Ста но је вић. – Бео
град : Сер би ка, 2009. – Стр. 114115.

3434.   Ја бу ка.
У: Ко сто лач ки пе снич ки врт / при
ре дио Ра ша Пе рић. – Ко сто лац : 
Клуб љу би те ља књи ге „Мај дан”, 
2009. – Стр. 41.

3435.   Кар ло вач ка, по зна.
У: Срп ски Си он : пе сни ци о Кар
лов ци ма, Стра жи ло ву и Бран ку 
/ [приредио] Ра ша Пе рић. – Срем
ски Кар лов ци : Кар ло вач ка умет
нич ка ра ди о ни ца, 2009. – Стр. 87.
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3436.   Ку ћа на бре гу.
У: По е зи ја и по след њи да ни : три 
де це ни је но ви је срп ске по е зи је : 
1977.2007 : цве то ра ма / [прире
дио] До бри во је Ста но је вић. – Бео
град : Сер би ка, 2009. – Стр. 114.

3437.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: По зла та жи во та : ан то ло ги ја 
срп ске љу бав не по е зи је / са ста вио 
и пред го вор на пи сао Ми лу тин 
Лу јо Да ној лић. – Бе о град : Књи
жев ни ате ље МЛД, 2009. – Стр. 
260.

3438.   Мо стар ске ки ше.
У: Нај леп ше љу бав не пе сме / при
ре дио Ра до ван Јек нић. – Но ви 
Сад : Љу би те љи књи ге, 2009. – 
Стр. 166172.

3439.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Е, баш то! : из бор из са вре ме не 
срп ске по е зи је за де цу / при ре
ди ли Игор Ко ла ров, Бран ко Сте
ва но вић. – Бе о град  : За вод за 
уџ бе ни ке, 2009. – Стр. 89.

3440.   Но во го ди шња / [из бор и бе
ле шке о ау то ри ма Ми лан Ра ду
ло вић Радуле].
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 79. 

3441.   Од бе гли дру го ви / [из бор и 
бе ле шке о ау то ри ма Ми лан Ра
ду ло вић Радуле].
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 80. 

3442.   Опро штај на, ста рин ска.
У: По зла та жи во та : ан то ло ги ја 
срп ске љу бав не по е зи је / са ста
вио и пред го вор на пи сао Ми лу

тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Књи жев ни ате ље МЛД, 2009. – 
Стр. 259260.

3443.   Па да густ снег / [из бор и бе
ле шке о ау то ри ма Ми лан Ра ду
ло вић Радуле].
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 80.

3444.   Пи сма До си те ју.
У: Пе смо твор ци пе смо твор цу : 
срп ски пе сни ци До си те ју / [при
редио] Дра го мир Брај ко вић. – 
Бе о град  : За ду жби на До си теј 
Об ра до вић, 2009. – Стр. 6370.

3445.   Се че но се ћа ње / [из бор и бе
ле шке о ау то ри ма Ми лан Ра ду
ло вић Радуле].
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 8081.

3446.   У веч ни за ви чај.
У: Срп ски Си он : пе сни ци о Кар
лов ци ма, Стра жи ло ву и Бран ку 
/ [приредио] Ра ша Пе рић. – 
Срем ски Кар лов ци : Кар ло вач ка 
умет нич ка ра ди о ни ца, 2009. – 
Стр. 131.

3447.   Цр ни со не ти I. 
У: Срп ски со нет : (17682008 : из
бор и ти по ло ги ја) / [приредио] 
Ча слав Ђор ђе вић. – Бе о град  : 
Слу жбе ни глас, 2009. – Стр. 143.

2010

3448.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Но во и до пу ње но изд. – Бе о град : 
Цен тар, 2010. – Стр. 8788.
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3449.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– 2. изд. – Бе о град : EvroGi un ti, 
2010. – Стр. 196. 

3450.   Дра го мир Ћу ла фић Да ле.
У: Да ти шап нем / Дра го мир Ћу
ла фић. – Зре ња нин : Град ска на
род на би бли о те ка „Жар ко Зре
ња нин”, 2010. – Стр. 91.

3451.   Дру гар ска.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / [при
редио] Ми ња Су бо та. – Бе о град : 
Чи го ја штам па : М. Су бо та, 2010. 
– Стр. 58.

3452.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Зве зда но ја то : књи жев ност за 
де цу за учи те ље и сту ден те учи
тељ ских фа кул те та / [приредио] 
Дра гу тин Ог ња но вић. – 2. изд. 
– Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 
2010. – Стр. 428. 

3453.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу : [илустрована антологија] 
/ при ре дио Иван Ба ле но вић. – 2. 
изд. – Бе о град : EvroGi un ti, 2010. 
– Стр. 197. 

3454.   Ко сти ће ва са мот њач ка пе сма.
У: Ве ко трај Ла зе Ко сти ћа / прире
дио и ода брао Ха џи Зо ран Ла зин. 
– Но ви Сад : За вод за кул ту ру 
Вој во ди не, 2010. – Стр. 131.

3455.   Ла за ре ва пред смрт на пе сма.
У: Ве ко трај Ла зе Ко сти ћа / при ре
дио и ода брао Ха џи Зо ран Ла зин. 
– Но ви Сад : За вод за кул ту ру Вој
во ди не, 2010. – Стр. 133.

3456.   Ла за ро ва за вет на пе сма.
У: Ве ко трај Ла зе Ко сти ћа / при ре
дио и ода брао Ха џи Зо ран Ла зин. 
– Но ви Сад : За вод за кул ту ру Вој
во ди не, 2010. – Стр. 132.

3457.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та / [прире
ђивач Јо ва на Нинковић]. – 7. изд. 
– Зе мун : ЈРЈ, 2010. – Стр. 8389.

3458.   Мо стар ске ки ше.
У: 101 љу бав на : ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је / при ре дио 
Ми лош Јан ко вић. – Бе о град : Бео
штам па, 2010. – Стр. 131137.

3459.   Mo star ske ki še.
U: Ram za tvo je sr ce : naj lep še lju
bav ne pe sme sve ta / iza brao i pri re
dio Sr bi slav Mi len ko vić. 1. izd. – 
Beo grad : EvroGi un ti, 2010. – Str. 
289297.

3460.   О не жно сти.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Но во и до пу ње но изд. – Бе о
град : Цен тар, 2010. – Стр. 88.

3461.   О не жно сти.
У: Зве зда но ја то : књи жев ност за 
де цу за учи те ље и сту ден те учи
тељ ских фа кул те та / [приредио] 
Дра гу тин Ог ња но вић. – 2. изд. 
– Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 
2010. – Стр. 429.

3462.   О пи сми ма.
У: Во лим те : ма ла ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је за де цу и мла
де / [приредио] Во ја Мар ја но вић. 
– Но во и до пу ње но изд. – Бе о
град : Цен тар, 2010. – Стр. 87.
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3463.   Пи смо Бра ни сла ву Пе тро
ви ћу.
У: Спо ме ни ца Бра ни сла ва Пе
тро ви ћа / [приредио] Сло бо дан 
Сто ја ди но вић. – Бе о град : Бе о
штам па, 2010. – Стр. 81.

3464.   Пи та ли ца за Д.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– 2. изд. – Бе о град : EvroGi un ti, 
2010. – Стр. 199.

3465.   Пр ви раз ред.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– 2. изд. – Бе о град : EvroGi un ti, 
2010. – Стр. 198.

3466.   Смо ква у „Ру жи”.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 
Бе о град  : Ин тер пресс, 2010. – 
Стр. 172.

3467.   Со ка ком отац при ла зи.
У: Ро ди тељ : отац у срп ском пе сни
штву / [приредио] Ра ша Пе рић. 
– Срем ски Кар лов ци : Кул тур ни 
цен тар Кар ло вач ка умет нич ка 
ра ди о ни ца, 2010. – Стр. 119.

3468.   У све тлу оку пан.
У: Ро ди тељ ка : мај ка у срп ском пе
сни штву / [приредио] Ра ша Пе
рић. – Срем ски Кар лов ци : Кул
тур ни цен тар Кар ло вач ка умет
нич ка ра ди о ни ца, 2010. – Стр. 142.

3469.   Успа ван ка за Д.
У: Ри зни ца срп ског пе сни штва за 
де цу / при ре дио Иван Ба ле но вић. 
– 2. изд. – Бе о град : EvroGi un ti, 
2010. – Стр. 199.

3470.   Cu tia fermecată = [Čarobna 
ku ti ja] / în româneşte de Ioan Ba ba.
U: Me da lion : la u da tio S. Al mă jan 
70 / vo lum îngrijit de Io na Ba ba. – 
Pan če vo : Li ber ta tea, 2010. – Str. 117.

2011

3471.   Kad ne bu de te.
U: Lju bav na po e zi ja / [u red nik Rado
van Šarenac]. – Kra gu je vac : Bo nus, 
2011. – Str. 107.

3472.   Кар ло вач ка, по зна.
У: Срем ски Кар лов ци / Жар ко Ди
мић. – 1. изд. – Срем ски Кар лов
ци : Ка и рос, 2011. – Стр. 248.

3473.   Ле шник.
У: Слат ко те ка : ан то ло ги ја пе са ма 
о слат ки ши ма / [приредио] Мо
мир Дра ги ће вић. – Кру ше вац : 
Си граф плус, 2011. – Стр. 100.

3474.   Мо стар ске ки ше.
У: Све не жне ре чи све та / [прире
ђивач Јо ва на Нинковић]. – 8. изд. 
– Зе мун : ЈРЈ, 2011. – Стр. 8389.

3475.   Мо стар ске ки ше.
У: 365 љу бав них : ан то ло ги ја срп
ске љу бав не по е зи је / при ре дио 
Ми лош Јан ко вић. – Бе о град : Фон
да ци ја „Со ли дар ност Ср би је” : 
Књи жев но дру штво „Све ти Са ва”, 
2011. – Стр. 274280.

3476.   Mo star ske ki še.
U: Pe sme lju ba vi : an to lo gi ja lju bav ne 
li ri ke / pri re di la Dra gi ca S. Iva no
vić. – Beo grad : Mar so, 2011. – Str. 
392398.

3477.   Na u čih se vo le ti te.
U: Pe sme lju ba vi : an to lo gi ja lju bav ne 
li ri ke / pri re di la Dra gi ca S. Iva no
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vić. – Beo grad : Mar so, 2011. – Str. 
399.

3478.   Obre no va mor nar ska ka pa.
U: Pri čaj mi o ocu / pri re di la Sve tla
na Mi lo še vić Va len ti. – Ve vej : Xe
nia ; Beo grad : Me tel la, 2011. – Str. 
181183. 

3479.   Пе сма ко ја тра жи пе сни ка 
Бран ка.
У: Спо ме ни ца Бран ка Миљ ко ви ћа 
/ [приредио] Сло бо дан Сто ја ди
но вић. – Бе о град : Бе о штам па, 
2011. – Стр. 4546.

3480.   По ро дич на ве че ра.
У: Отац мој : ан то ло ги ја пе са ма 
о оцу срп ских пе сни ка ро ђе них 
у 20. ве ку / [приредио] Јо ван Н. 
Ива но вић. – 1. изд. – Бе о град : 
Свет књи ге, 2011. – Стр. 186.

3481.   Слат ки ши.
У: Слат ко те ка : ан то ло ги ја пе са ма 
о слат ки ши ма / [приредио] Мо
мир Дра ги ће вић. – Кру ше вац : 
Си граф плус, 2011. – Стр. 100.

3482.   Смо ква у „Ру жи”.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 2. 
до пу ње но изд. – Бе о град : Ин тер
пресс, 2011. – Стр. 177.

3483.   Три све ће.
У: Крст и зво но све ћом оба сја ни / 
[приредио] Ра ша Пе рић. – Ко сто
лац : Клуб љу би те ља књи ге „Мај
дан”, 2011. – Стр. 145. 

2012

3484.   А снег је над кро вом ве јао.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 

и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко 
Ву ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са
ра је во : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 2012. – Стр. 226. 

3485.   А снег је над кро вом ве јао.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо вић. 
– Ниш : Град ска оп шти на Ме ди
ја на, 2012. – Стр. 128, 132.

3486.   Аван ту ра мач ка Ђор ђа.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 224. 

3487.   Али, тре ба да знаш = На до, 
чтоб ты знал / [превод] А. Б. [Ан
дрей Ба зи лев ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 11141115.

3488.   Ба рон ска пе сма.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко 
Ву ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са
ра је во : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 2012. – Стр. 222. 

3489.   Без зр на стра ха = Без зëрны
шка стра ха / [превод] О. А. [Оль
га Ста ни сла вов на Асписова].
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У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 10641065.

3490.   Бу ди при ја тељ ве тру = Стань 
дру гом ве тру / [превод] А. Б. [Ан
дрей Ба зи лев ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 964965.

3491.   Бу ди при ја тељ ве тру.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо вић. 
– Ниш : Град ска оп шти на Ме ди
ја на, 2012. – Стр. 131.

3492.   Бум бум бум.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 222. 

3493.   Да свет све тли ји бу де.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 230. 

3494.   Два ли му на.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 223. 

3495.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 126.

3496.   Де вој чи це се ра но за љу бљу ју 
= Fe tiţel e se îndrăgostesc de vre me.
У: С оне стра не ду ге : (ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дио] Иво Мун ћан. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2012. – Стр. 167.

3497.   Де да.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 225. 

3498.   Де ца ће по бе ди ти = Де ти по
бедят / [превод] А. П. [Александр 
Ада мо вич Пи вин ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 778779.

3499.   До ла зак је се ни.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
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ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 131.

3500.   Дру гар ска.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 125.

3501.   Дру гар ска = Дру же ская / 
[превод] А. П. [Александр Ада
мо вич Пи вин ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 946947.

3502.   Дру гар ска = Cântec de spre 
pri e te nie.
У: С оне стра не ду ге : (ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дио] Иво Мун ћан. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2012. – Стр. 166.

3503.   Дру го ви.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 226. 

3504.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра

је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 221. 

3505.   За што не ке пе сме не во лим.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 124.

3506.   Звук у но ћи.
У: Уку ћа ни жи ве ку ће : ду ша и 
срце у срп ском пе сни штву / [при
редио] Ра ша Пе рић. – Ве ли ко 
Гра ди ште : На род на би бли о те ка 
„Вук Ка ра џић”, 2012. – Стр. 93.

3507.   И ти ћеш не ка ко.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Срем ски Кар лов ци : 
Бран ко во ко ло, 2012. – Стр. 624.

3508.   Ка ко Кок то пи је кок ту.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 223. 

3509.   Ле то у све сци.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 228. 

3510.   Ле шник.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо вић. 
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– Ниш : Град ска оп шти на Ме ди
ја на, 2012. – Стр. 126.

3511.   Ма ле са мо ће = Singurătăţile 
mi ci.
У: С оне стра не ду ге : (ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дио] Иво Мун ћан. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2012. – Стр. 
170171.

3512.   Ма лен бео рам.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Срем ски Кар лов ци : 
Бран ко во ко ло, 2012. – Стр. 626.

3513.   Мач ка.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 225. 

3514.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Срем ски Кар лов ци : 
Бран ко во ко ло, 2012. – Стр. 622
624.

3515.   Na u čih se vo le ti te.
U: Ni da na bez lju ba vi : 365 X / pri
re di la Dra gi ca S. Iva no vić. – Pod
go ri ca : Obod sko slo vo ; Beo grad : 
Štam par Ma ka ri je, 2012. – Str. 123.

3516.   Не го во ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – Срем ски Кар лов ци : 
Бран ко во ко ло, 2012. – Стр. 624
625.

3517.   Не мој ча са ча си ти.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 227.

3518.   Не по сла но пи смо.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 130.

3519.   Ноћ на са ла шу.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 130.

3520.   О јед ном де ча ку = De spre un 
băiat.
У: С оне стра не ду ге : (ан то ло ги
ја срп ске по е зи је за де цу) / [при
редио] Иво Мун ћан. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2012. – Стр. 
169.

3521.   О не жно сти.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 129.

3522.   О пи сми ма.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 129.
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3523.   О смр ти = О смер ти / [пре
вод] А. Б. [Андрей Ба зи лев ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : Ва
ха зар ; То рон то : Ис точ ник, 2012. 
– Стр. 11161117.

3524.   О сре ћи.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 125.

3525.   О тај ни.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 229.

3526.   Oproš taj na ili Li na ula zi u se
ća nje.
U: An to lo gi ja lju bav ne po e zi je srp
ske / pri re di li Bo žo Ko pri vi ca i La
zar Ri stov ski. – Beo grad : Zil lion 
film, 2012. – Str. 179.

3527.   Пи та ли ца за Д. = Во просы / 
[превод] А. Б. [Андрей Ба зи лев
ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : 
Ва ха зар  ; То рон то  : Ис точ ник, 
2012. – Стр. 812813.

3528.   Пр ви раз ред.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 227. 

3529.   Пред олу ју.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 130.

3530.   Про ле ће.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 229.

3531.   Пти це у гру ди ма.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 127.

3532.   Пу то ва ње у де тињ ство.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 124.

3533.   Ра до сни ца = Слëзы ра до сти 
/ [превод] А. П. [Александр Ада
мо вич Пи вин ский].
У: Кни га ра до сти : серб ская поэ
зия – детям и о детях / со брал 
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сти хи и отре дак ти ро вал рус ские 
пе ре воды Ан дрей Ба зи лев ский. 
– Бе о град : Про све та ; Мо сква : Ва
ха зар ; То рон то : Ис точ ник, 2012. 
– Стр. 10561057.

3534.   [Самотника у но ћи... = Spot
ting a man...].
У: Сен ке ке сте но ва : ан то ло ги ја 
срп ске ха и ку по е зи је од дру ге по
ло ви не XX ве ка до да нас / при ре
дио Алек сан дар Па вић ; [превод 
Са ша Важић]. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Адре са, 2012. – Стр. 38. 

3535.   Сву ноћ је ме сец ви рио.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 128.

3536.   Со нет ни ве нац за кло ну ле.
У: Ве нац ве на ца : из бор со нет них 
ве на ца са вре ме не срп ске по е зи је 
/ при ре ди ли Ду шан Стој ко вић, 
Ми лош Јан ко вић. – Бе о град : Фон
да ци ја „Со ли дар ност Ср би је”, 
2012. – Стр. 201216.

3537.   Та ко ми се по не кад пла че = 
Imi vi ne câteodată să plâng .
У: С оне стра не ду ге : (ан то ло ги ја 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дио] Иво Мун ћан. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2012. – Стр. 168. 

3538.   [Тих усред зре лог... = Si lent 
amid...].
У: Сен ке ке сте но ва : ан то ло ги ја 
срп ске ха и ку по е зи је од дру ге по
ло ви не XX ве ка до да нас / при ре
дио Алек сан дар Па вић ; [превод 
Са ша Важић]. – 1. изд. – Но ви 
Сад : Адре са, 2012. – Стр. 38. 

3539.   Успа ван ка за Д.
У: Ле по сло во : ан то ло ги ја срп ске 
по е зи је за дје цу и мла де у Бо сни 
и Хер це го ви ни / при ре ди ли Љу
бо мир Ми лу ти но вић, Мир ко Ву
ко вић. – 1. изд. – Ис точ но Са ра
је во : За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2012. – Стр. 228.

3540.   Успа ван ка за Д.
У:  4. фе сти вал де чи јег ства ра ла
штва и ства ра ла штва за де цу Ме
ди ја на / при ре ди ла Ви о ле та Јо
вић. – Ниш : Град ска оп шти на 
Ме ди ја на, 2012. – Стр. 127.

2013

3541.   Ви дов дан, дав ни, не ве сињ
ски.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 12.

3542.   Ви дов дан ска.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 11.

3543.   Ви ше град ска.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 14.

3544.   Жмур ке у пар ку = Джу мур ки 
у пар ку. 
У: Да ли ми ве ру је те : (из бор из 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дила] Ме ла ни ја Ри мар. – Но ви 
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Сад : Ме ђу на род ни цен тар књи
жев но сти за де цу Зма је ве деч је 
игре, 2013. – Стр. 79.

3545.   За што не ке пе сме не во лим 
= Чом даєдни писнї нє любим.
У: Да ли ми ве ру је те : (из бор из 
срп ске по е зи је за де цу) / [прире
дила] Ме ла ни ја Ри мар. – Но ви 
Сад : Ме ђу на род ни цен тар књи
жев но сти за де цу Зма је ве деч је 
игре, 2013. – Стр. 78.

3546.   Зве зда но та не.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 9.

3547.   Зво но с До бру на.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 13.

3548.   И ти ћеш не ка ко.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – 2. изд. – Срем ски Кар
лов ци : Бран ко во ко ло, 2013. – 
Стр. 625.

3549.   Ја бла но ви у но ћи.
У:  Мр ча је вач ке пе снич ке је се ни : 
збор ник по е зи је / при ре ди ли Ра
до ван М. Ма рин ко вић, Лу не Ле ва
јац. – Мр ча јев ци : Књи жев но дру
штво Мр ча јев ци, 2013. – Стр. 106.

3550.   Још увек те че та ре ка.
У: Злат на ре ка : Пек у по е зи ји срп
ских пе сни ка XX ве ка / [приреди
ли] Ра ша Пе рић, Зо ран Ми тро вић. 

– Мај дан пек : Цен тар за кул ту ру, 
2013. – Стр. 103.

3551.   Лет ња.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 13.

3552.   Мај ка, из ван сна.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 14.

3553.   Ма лен бео рам.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – 2. изд. – Срем ски 
Кар лов ци : Бран ко во ко ло, 2013. 
– Стр. 626.

3554.   Мо ре је ушло у со бу = Ma rea 
a in trat în cameră.
У: Ка пи ја по љуп ца = Po ar ta sa ru
tu lui / [приредили] Иво Мун ћан 
и Со ло мон Ми ок. – Се чањ : Кул
тур нопро свет на за јед ни ца оп
шти не, 2013. – Стр. 44, 81.

3555.   Мо стар ске ки ше : (од лом ци).
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – 2. изд. – Срем ски 
Кар лов ци : Бран ко во ко ло, 2013. 
– Стр. 622624.

3556.   Не го во ри.
У: Ан то ло ги ја срп ске по е зи је  : 
(18472000) / [приредио] Не над 
Гру ји чић. – 2. изд. – Срем ски 
Кар лов ци : Бран ко во ко ло, 2013. 
– Стр. 625.
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3557.   Опро штај на, ста рин ска.
У:  Мр ча је вач ке пе снич ке је се ни : 
збор ник по е зи је / при ре ди ли Ра
до ван М. Ма рин ко вић, Лу не Ле
ва јац. – Мр ча јев ци : Књи жев но 
дру штво Мр ча јев ци, 2013. – Стр. 
102103.

3558.   По ро ђен да ну.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 10.

3559.   Пу то ва ње у де тињ ство.
У:  Мр ча је вач ке пе снич ке је се ни : 
збор ник по е зи је / при ре ди ли Ра
до ван М. Ма рин ко вић, Лу не Ле
ва јац. – Мр ча јев ци : Књи жев но 
дру штво Мр ча јев ци, 2013. – Стр. 
104.

3560.   Са мо ћа.
У:  Мр ча је вач ке пе снич ке је се ни : 
збор ник по е зи је / при ре ди ли Ра
до ван М. Ма рин ко вић, Лу не Ле
ва јац. – Мр ча јев ци : Књи жев но 
дру штво Мр ча јев ци, 2013. Стр. 
105.

3561.   Све ће би ти прах.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 15.

3562.   Се ћа ње на Ка ште ла на.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 11.

3563.   Се ћа ње на Ши љу Ста ни са
вљев.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 16.

3564.   Ус пен ска зво на.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 10.

3565.   Хла дан сан.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 15.

2014

3566.   Ако те има Го спо де.
У: По ет ски по мен на Шу шња ру / 
при ре дио Ми лан Да шић – Ми ћо. 
– 1. изд. – Лак та ши : Гра фо марк ; 
Ба ња Лу ка : Удру же ње Са ња на 
„Гр меч”, 2014. – Стр. 281.

3567.   Али, тре ба да знаш = На до, 
чтоб ты знал / пе ревёл Ан дрей 
Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 318319.

3568.   Бу ди при ја тељ ве тру = Стань 
дру гом ве тру / пе ревёл Ан дрей 
Ба зи лев ский.
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У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 316319.

3569.   Глас из но ћи = Го лос в но чи 
/ пе ревёл Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 314315.

3570.   Да опет бу деш = Чтоб ты 
была опять / пе ревёл Ан дрей Ба
зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 310311.

3571.   Де ца ће по бе ди ти / текст Пе
ро Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и нотограф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 152.

3572.   За зве здом ко ја па да = Опять 
упа ла зве зда / пе ревёл Ан дрей 
Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху

до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 320321.

3573.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Зре ња нин ски ва тро мет : 30 пи
са ца за де цу / при ре ди ли Бран ко 
Сте ва но вић, Игор Ко ла ров. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2014. – Стр. 59.

3574.   Zaš to ne ke pe sme ne vo lim.
U: Pla vi zec : an to lo gi ja pe sa ma za 
de cu / [pri re dio Da ni lo Jokanović]. 
– Beo grad : Ne ven, 2014. Str. 88.

3575.   Звук у но ћи = Звук в но чи / 
пе ревёл Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 312313.

3576.   Зим ске ча ро ли је / текст Пе
ро Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и нотограф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 100.

3577.   Кад не бу де те = Ког да тебя не 
ста нет / пе ревёл Ан дрей Ба зи
лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
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2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 310311.

3578.   Кроз ви со ку тра ву = В тра ве 
высо кой / пе ревёл Ан дрей Ба зи
лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 312313.

3579.   Лав и чо век.
У: Хва ли са ви мај мун : ан то ло ги
ја срп ске ба сне / при ре ди ла Гор
да на Ма ле тић. – Бе о град : Bo ok
land, 2014. – Стр. 123.

3580.   Lav i čo vek.
U: Pla vi zec : an to lo gi ja pe sa ma za 
de cu / [pri re dio Da ni lo Jokanović]. 
– Beo grad : Ne ven, 2014. Str. 87.

3581.   Ми ли ца из Ба тај ни це.
У: По ет ски по мен на Шу шња ру / 
при ре дио Ми лан Да шић – Ми ћо. 
– 1. изд. – Лак та ши : Гра фо марк ; 
Ба ња Лу ка : Удру же ње Са ња на 
„Гр меч”, 2014. – Стр. 280281.

3582.   Мо стар ске ки ше.
У: По ет ски по мен на Шу шња ру / 
при ре дио Ми лан Да шић – Ми ћо. 
– 1. изд. – Лак та ши : Гра фо марк ; 
Ба ња Лу ка : Удру же ње Са ња на 
„Гр меч”, 2014. – Стр. 282284.

3583.   Mo star ske ki še : (od lom ci).
U: Oči ju tvo jih da ni je : srp ska lju
bav na po e zi ja / [pri re dio Da ni lo 
Jokanović]. – Beo grad  : Ne ven, 
2014. Str. 9899.

3584.   Не бој те се де цо / текст Пе ро 
Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и ното граф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 188.

3585.   Не ве ро ват на пе сма.
У: Зре ња нин ски ва тро мет : 30 пи
са ца за де цу / при ре ди ли Бран ко 
Сте ва но вић, Игор Ко ла ров. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2014. – Стр. 60.

3586.   Ни сам ви ше ма ла / текст Пе
ро Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и нотограф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 132.

3587.   Ноћ на са ла шу.
У: Зре ња нин ски ва тро мет : 30 пи
са ца за де цу / при ре ди ли Бран ко 
Сте ва но вић, Игор Ко ла ров. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”, 
2014. – Стр. 58.

3588.   О смр ти = О смер ти / пе
ревёл Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 320321.
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3589.   Од бе гли дру го ви = Удрав
шие друзья / пе ревёл Ан дрей Ба
зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 320321.

3590.   Пе сма мо ли тви на лик = Сти
хи молтвы по хо жи / пе ревёл Ан
дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 314315.

3591.   Пи та ли ца за Д. = Во просы / 
пе ревёл Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 310311.

3592.   Пла ви ариљ ски ан ђео.
У: Ан ђе ле бра те : ан ђе ли у срп ском 
пе сни штву / [приредио] Ра ша 
Пе рић. – Срем ски Кар лов ци : Кул
тур ни цен тар „Кар ло вач ка умет
нич ка ра ди о ни ца”, 2014. – Стр. 120.

3593.   По сто ји не где свет / текст 
Перо Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и ното граф] 

Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 174.

3594.   По те ра = По гоня / пе ревёл 
Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 318319.

3595.   Pr vi raz red / re či Pe ra [sic!] 
Zu bac ; mu zi ka Alojz Ho če var.
U: Mo je pe sme, mo ji sno vi / Alojz 
Ho če var. – Aran đe lo vac : Na rod na 
bi bli o te ka „Sve ti Sa va”, 2014. – Str. 
3031.

3596.   С де цом у шко лу ра до сти / 
текст Пе ро Зу бац ; му зи ка Јо ван 
Ада мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и нотограф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 6.

3597.   Сан мла дог Га ври ла.
У: Прин цип по но во у Бе чу : (збор
ник пје са ма о Га ври лу Прин  ци
пу) : 19142014 / [приредио] Сло бо
дан М. Чу ро вић. – 2. изд. – Ба ња 
Лу ка : Art print, 2014. – Стр. 126.

3598.   Све тло тво га ока = Свет тво
их глаз / пе ревёл Ан дрей Ба зи
лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
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до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 312315.

3599.   Сле пи бог = Сле пой бог / пе
ревёл Ан дрей Ба зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 316317.

3600.   Ћут ња го ле ма = Ве ли кое 
мол ча ние / пе ревёл Ан дрей Ба
зи лев ский.
У: Срп скору ски круг : књи жев но
умет нич ки ал ма нах = Серб ско
рус ский круг : ли те ра тур ноху
до же ственный альма нах. 2014/ 
2015 / [уредник Ан дреј Базилев
ски]. – Мо сква : Ва ха зар ; Бе о град : 
ИГАМ, 2014. – Стр. 314317.

3601.   У не ве ри ци, у чу ду.
У: Ан ђе ле бра те : ан ђе ли у срп ском 
пе сни штву / [приредио] Ра ша Пе
рић. – Срем ски Кар лов ци : Кул
тур ни цен тар „Кар ло вач ка умет
нич ка ра ди о ни ца”, 2014. – Стр. 
121.

3602.   Чу де сна је деч ја ма шта / текст 
Пе ро Зу бац ; му зи ка Јо ван Ада
мов.
У: Чу де сна је деч ја ма шта : нај леп
ше пе сме за де цу – за мла ђу и за 
ону ста ри ју / [аутор и нотограф] 
Јо ван Ада мов. – Но ви Сад : Удру
же ње ком по зи то ра Вој во ди не, 
2014. – Стр. 16.

2015

3603.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Ан то ло ги ја ра до сти / 7. мар ков
дан ски су сре ти де це и пе сни ка, 
Па но ни ја, [2015] ; [уредник] То де 
Ни ко ле тић. – [Крушчић] : Па
нон ске ни ти, 2015. – Стр. 17. 

3604.   Зви жди фо ни ја.
У: Сме јан ка : нај не о бич ни је и нај
сме шни је при че и пе сме за де цу 
/ из бор Гор да на Ма ле тић. – Бе о
град : Bo o kland, 2015. – Стр. 4344.

3605.   Пе сник и принц.
У: Срп ске при че за де цу : ан то ло
ги ја / [приредили] Сло бо дан Ж. 
Мар ко вић, Мир ко С. Мар ко вић. 
– Бе о град : HE SPE RI A e du, 2015. 
– Стр. 215216. 

3606.   Плач за Сте ва ном Ра ич ко
ви ћем.
У: Где су вра та : ан то ло ги ја по е
зи је Ме ђу на род ног но во сад ског 
књи жев ног фе сти ва ла : 10 го ди на 
/ [приредио Јо ван Зивлак]. – 1. изд. 
– Но ви Сад : Дру штво књи жев
ни ка Вој во ди не, 2015. – Стр. 48. 

3607.   По ред во де.
У: За што ро да не бом хо да : пе сме 
ро ди ног ја та / [приредили] Мо мир 
Дра ги ће вић, Не бој ша Лап че вић. 
– Кру ше вац : На род на би бли о те
ка, 2015. – Стр. 126.

3608.   Пти ца де тињ ства.
У: Ан то ло ги ја ра до сти / 7. мар ков
дан ски су сре ти де це и пе сни ка, 
Па но ни ја, [2015] ; [уредник] То де 
Ни ко ле тић. – [Крушчић] : Па
нон ске ни ти, 2015. – Стр. 16.
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3609.   Пти це у гру ди ма.
У: Ан то ло ги ја ра до сти / 7. мар ков
дан ски су сре ти де це и пе сни ка, 
Па но ни ја, [2015] ; [уредник] То де 
Ни ко ле тић. – [Крушчић] : Па
нон ске ни ти, 2015. – Стр. 18.

3610.   Раст ко у Хи лан да ру.
У: Нa гра ни вре ме на : нај леп ше пе
сме о Ср би ји / [приредио] Дра ган 
Јо ва но вић Да ни лов. – Бе о град : 
Vu ko tić me dia, 2015 . – Стр. 146.

3611.   Ро ди на гне зда.
У: За што ро да не бом хо да : пе сме 
ро ди ног ја та / [приредили] Мо мир 
Дра ги ће вић, Не бој ша Лап че вић. 
– Кру ше вац : На род на би бли о те
ка, 2015. – Стр. 126.

3612.   Смо ква у „Ру жи”.
У: Ан то ло ги ја бо ем ске по е зи је / 
[приредио] Рат ко Чо ла ко вић. – 2. 
из ме ње но и до пу ње но изд. – Бео
град : Ин тер пресс, 2015. – Стр. 181.

КЊИ ГЕ У КО А У ТОР СТВУ

1964

3613.   ТИ ШИ НА го во ри о љу ди ма 
/ Ми ло рад Ми лен ко вић, Ми лу
тин Ж. Па влов, Спи ра Ми тић, 
Пе ри ца Зу бац, Ву ји ца Ту цић. – 
Зре ња нин : Клуб мла дих пи са ца, 
1964 (Зре ња нин : Бу дућ ност). – 70 
стр ; 17 cm. – (Би бли о те ка По е
зи ја)
Из  с а д р ж а ја: Пе ри ца Зу бац (43
54): [И са да се чу дим за што сам као 
де чак убијао] (43); Вре ме (44); Се ло 
(45); Ки ша (4647); [Сви су спо ме ни
ци си шли са постоља] (48); Ма на си
ја (49); Ки кот (50); Је сен (51); Је се њи 
па стел (52); Смрт кра ве (53); Пе ри ца 
Зу бац : [биографија] (54).

1973

3614.   Тriptih / [Mi ro slav] An tić, [Pe
ro] Zu bac, [Mi ro slav] Na sta si je vić. 
– No vi Sad : Opštin ska za jed ni ca 
kul tu re  : Grad sko sa o bra ćaj no 
pred u ze će : Au to tran sport no pred
u ze će Voj vo di na : Hleb : Ne i mar, 
1973 (No vi Sad : Štam pa ri ja Srp
skog na rod nog po zo riš ta). – 1 omot 

([14; 14; 14] str.) : sli ke au to ra ; 17 
cm
Om. nasl. – Tekst štam pan na tri 
za seb ne pre sa vi je ne tra ke u za jed
nič kom omo tu. 
Iz s a d r ž a j a: U do slu hu s le tom / 
Pe ro Zu bac ([114]): Pe ro Zu bac ([1]); 
Al ba Ma do na ([2]); Ne ver mo re ([3]); 
Mr tvi pri ja te lji, Hrist iza vi tra ža ([4]); 
[Mr tva le žiš pod bre gom...] ([5]); U do
slu hu sa le tom ([6]); [Preteče mi kr vi 
da te upo znam...] ([7]); Go spa od Kar
me la ([8]); [Pro la ze lju di u hit nji...] 
([9]); [Tre ba iz dr ža ti taj po riv...] ([10)]); 
[Ju trom će tvo ja ti ha ru ka...] ([11]); Ba
sme ([12]); Hrist se igra sa mo jim si
nom ([13]); Ne go vo ri ([14]).

1990

3615.   Poj mov nik / Pe ro Zu bac. Pro
da vac osme ha / Hu sein Der vi še vić. 
Pre ci i po tom ci / Vuk Ce ro vić ; [pri
re di li Dra go ljub Jek nić, Aljo ša 
Musić]. – Sa ra je vo : „Ve se lin Ma
sle ša”  : Svje tlost, 1990 (Mo star  : 
„Ra de Bi tan ga”). – 249 str. ; 21 cm. 
– (Dje či ja knji žev nost na ro da i na
rod no sti BiH u 20 knji ga ; 13) 
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Iz s a d r ž a j a: Poj mov nik / Pe ro Zu bac 
(797): Od du še do poj mov ni ka / Dra
go ljub Jek nić (714). – Tre ba da se pam
ti (1728): Da zna mo isti nu (19); Tre ba 
da se pam ti (2021); Sr ce de ti nje (22); 
Da se zna de (23); De ca nam ve ru ju (24); 
Pu canj u jed na či nu sa tri ne po zna te 
(25); Ni kad vi še (26); Ali, to se ne sme 
(27); Pr ko sna (28). – Du ša deč ja (29
52): Ti ćeš ra sti (31); O ma slač ku (32); 
Dru gar (33); O ze cu spa va li ci (34); Po
ver lji vo pi smo D. (3536); O mom ta ti 
(37); Ma ma či ta ta ti na pi sma (38); Ne
po sla no pi smo (39); Ta ko mi se po ne kad 
pla če (40); O pa tulj ku (41); O ta ti nom 
za vi ča ju (42); Pr vi raz red (43); Le to u 
sve sci (44); Uči te lji ca (45); Da se vra ti 
(46); Pam ti pti cu (47); Pi smo M. (48); 
Tvoj otac ti da je reč (49); Bu di pri ja telj 
ve tru (50); Do ći će otac (51); Re ći ću ti 
ako umem (52). – Poj mov nik (5390): 
O hle bu (55); O ra stu (56); O igri (57); 
O ša li (58); O go vo ru (59); O knji ga ma 
(60); O dnev ni ci ma (61); O ra du (62); 
O ško li (63); O taj ni (64); O šut nji (65); 
O ljut nji (66); O ver no sti (67); O ne ve ri 
(68); O po to ci ma (69); O za vi ča ju (70); 
O mo ru (71); O mu zi ci (72); O sli kar
stvu (73); O va jar stvu (74); O pro la zno
sti (75); O smr ti (76); O sa mo ći (77); O 
ti ši ni (78); O tu gi (79); O ro di te lji ma 
(80); O pe sma ma (81); O po ve re nju 
(82); O pi smi ma (83); O stra hu (84); O 
snu (85); O le to va nju (86); O na di (87); 
O sre ći (88); O de tinj stvu (89); O lju
ba vi (90); Bi o gra fi ja (91); Bi bli o gra fi ja 
(9193).

1998

3616. ПА ВЛОВ, Ми лу тин Ж.
Све пти це из де ди ног ше ши

ра : (деч је сти хо ва не за вр зла ме) / 
Ми лу тин Ж. Па влов ; [уз сти хо ве 
цр та ли Ду шко Три фу но вић, Перо 
Зу бац, Ла сло Блаш ковић]. – Но ви 
Сад : Alex ex press, 1998 ([Нови Сад : 
Alex ex press]). – 64 стр. : илу стр. ; 19 
cm. – (Еди ци ја Ша рен ка жа ; књ. 1)

2002

3617. КРИ СТО ФЕР, Џе ни фер 
Ка ле тов спо ме нар / [аутор 

Џе ни фер Кри сто фер ; сти хо ви 
Пе ро Зубац]. – Но ва Па зо ва : Бон 
aрт, 2002 (Но ва Па зо ва : Бон aрт). 
– [64] стр. : илу стр. ; 22 cm. – (Биб
ли о те ка Спо ме на ри)
С а д р ж а ј: По здрав на пе сма (2); [Да 
не ма на све ту спо ме на ра...] (3); [Први 
раз ред је пр ва бри га...] (4); [Разред 
по раз ред, књи га по књи га...] (5); [У 
књи га ма спа ва ис ку ство све та...] (6); 
[У днев ни ци ма се чу ва ју ре чи...] (7); 
[Један ма лен облак, уса мљен у сво ду...] 
(8); [Облаци там ни и пу ни во де...] 
(9); [Сваку сли ку упам ти и чу вај...] 
(10); [Доћи ће љу ба ви или су већ до
шле...] (11); [Цео жи вот пун је бри га...] 
(12); [Бити ве дар ни је ла ко...] (13); [Док 
си био ма ле но де те...] (14); [Сањао сам 
вре ло ле то...] (15); [Неш то ми не жно 
ка жи...] (16); [О вер но сти пи шу у ро
ма ни ма...] (17); [Кад ти се тај на вр зма 
по гла ви...] (18); [И што не до жи ви мо 
про ћи ће...] (19); [Самоћу тре ба ко ри
сти ти...] (20); [Са ти ши ном се ле по 
раз го ва ра...] (21); [И чем прес над то
бом ћу ти...] (22); [Љутња је бес што 
про ђе...] (23); [Плашиш ли се но ћи, 
та ме...] (24); [Када је се ње ки ше ли ну...] 
(25); [Песме се пи шу због са мо ће...] 
(26); [Плакати ни је сра мо та...] (27); [У 
ша ли не сме би ти зло ће...] (28); [Речи 
се сла жу у ђер да не...] (29); [Нема ле
по те са мо по се би...] (30); [Ниш та 
пра во не про ла зи...] (31); [Да ли у сну 
ра стеш, ле тиш...] (32); [Нада се за јед
но с де те том ро ди...] (33); [Разлог за 
ра дост – ве дар дан...] (34); [Пишем ти 
пи смо...] (35); [Све што ра диш као 
игру схва ти...] (36); [Без игре не мо же 
да се ра сте...] (37); [Хаљинице, ци пе
ли це...] (38); [Сањај са мо, у сну пли
вај...] (39); [Школе су ту жне у ле то...] 
(40); [Усред ле та, ју ли плам ти...] (41); 
[Кад од ра стеш, от пу ту јеш...] (42); 
[Сваки ма ле ни цвет...] (43); [Одједном 
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др ве ће по зе ле ни...] (44); [Стижу на 
пи ја це пло до ви ле та...] (45); [Шапну
ла ми ду ња жу та...] (46); [Зима је, дах 
се на ок ну ле ди..] (47); [Грубос т увек 
дру гог за бо ли...] (48); [Свака бор ба 
има пра ви ла...] (49); [Гледа де чак са 
про зо ра...] (50); [Свако де те бр зо са
зна...] (51); [Важно је за пи са ти све 
што се сни ва...] (52); [Ране лек ти ре, 
мле ко не за бо ра ва...] (53); [Да л’ су 
ка пи ра не ро се...] (54); [Магла је ми
ли он сит них ка пи...] (55); [Учитељи, 
на став ни ци...] (56); [Без дру га си ни ко 
и ни шта...] (57); [Треба да знаш и да 
сва де ца зна ју...] (64).

2003

3618.   КРИ ЛА ви те зо ва / Љу би во је 
Ршу мо вић, Ду шко Три фу но вић, 
Пе ро Зу бац, Мо шо Ода ло вић, 
Не дељ ко По па дић. – Бе о град : 
Ви тез, 2003. – 182 стр. ; 24 cm
Из с а д р ж а ј а: Из би о гра фи је (75
76). – Мо стар ске ки ше (7783); Кад 
не бу де те (84); Кад би ти умр ла (85); 
За зве здом ко ја па да (86); Пу то ва ње 
у де тињ ство (87); За што не ке пе сме 
не во лим (88); Дру гар ска (89); Успа
ван ка за Д. (90); Али, тре ба да знаш 
(91); Ко ја го ра (9293); Бу ди при ја тељ 
ве тру (94); Пти це у гру ди ма (95); Сву 
ноћ је ме сец ви рио (96); О сре ћи (97); 
О пи сми ма (98); О стра ху (99); О 
смр ти (100); О ми ри су (101); О ра до
сти (102); О не жно сти (103).

2006

3619.   PART NE RI i pri ja te lji = Part
ners and Fri ends / [аутори Вла ди
мир Ха рак, Ве ро сла ва Та дић, 
Пе ро Зу бац, Вла до Мар ка но вић, 
Мла ден Ву јић, Гор да на Ан дре ев
ска, Све тла на Ва со вић, Да ли бор
ка Пре дра го вић, Вид Бла го је вић, 
Бо ро Ђур ђе вић, Мла ден Стан
чић, Мар ко Рок нић, Ана ста си ја 

Ханд зи ска ; пре вод На та ша Ри
со вић, Ана ста си ја Ханд зи ска, 
Ве сна Пе шич, Ла да Стевановић]. 
– Но ви Сад : Me dia in vent, 2006 
(Ла по во : Ко лор прес). – 155 стр. : 
илу стр ; 28 cm
Тек ст упо ре до на срп. и енгл. је
зи ку. 

3620.   ПУТ ка вр ху = Ways to the top 
/ [аутори Ми ло ван Ви те зо вић, 
Пе ро Зу бац, Ве ро сла ва Та дић, 
Вла до Мар ка но вић, Вла ди мир 
Ха рак, Ве сна Ар сић, Ми ћа Ми
ље но вић, Јо ван ка Си мић, Жи ван 
Не го ва но вић, Ми ро слав Пу шић, 
Дра ган Кри ва че вић, Ми о драг 
Це ко вић, Ми ро слав Ра ду ло вић, 
Ра ди ша Де у рић, Ни ко ла Те рек, 
Ан ђел ка Бог да нов, Сло бо дан Ћи
рић, Ду шан Сен ћан ски, Сне жа на 
Ан тић, Жи во мир Ми лен ко вић, 
Љу би ца Мар ко вић, Са ња Цо нић, 
Љи ља на Пан те лић, Ми лош Ја ње
то вић, Пре драг Жи во тић ; пре вод 
Вла дан Пешић]. – Но ви Сад : Me
dia in vent, 2006 (Но ви Сад : АМБ 
гра фи ка). – 832 стр. : фо то гр. у 
бо ја ма ; 29 cm 
По да так о ау то ри ма пре у зет из 
ко ло фо на. – Упо ре до срп. текст 
и енгл. пре вод. – Текст штам пан 
тро сту бач но..

2008

3621.   ПУТ ка вр ху = Ways to the top 
/ [аутори Ми ло ван Ви те зо вић, 
Пе ро Зу бац, Ве ро сла ва Та дић, 
На да Ву јо вић, Вла до Мар ка но вић, 
Ми ли во је Бе штић, Вла ди мир Ха
рак, Сло бо дан Ћи рић, Љу би ца 
Мар ко вић, Ра ди ша Де у рић, Ана 
Ма ри ја Ко ма нин, Ми ро слав Раду
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ло вић, Ми о драг Це ко вић, Са ња 
Цо нић, Сми ља По по вић, Сне жа
на Ан тић, Бран ка Ла зић, Зо ран 
Про кић, Жи во мир Ми лен ко вић, 
Бран ка Дра го вић Са вић, Ми лић 
Ми ље но вић, Жи ван Не го ва но
вић, До бри ла Мла ђе но вић, Љу
бин ка Ма ле ше вић, Ја сна Бар бу зан, 
Сла ђа на Глу шче вић, Алек сан дар 
Ђи вуљ скиј, Ду шан Кне жић, Дра

го мир Кне же вић, Љи ља на Ва сић, 
Та тја на Ми ло ше вић, Ни ко ла Бо
жо вић, Ду шан Сен ћан ски]. – 2. 
изд. – Но ви Сад : Ме диа ин вент, 
2008 (Но ви Сад : Фо то око). – 992 
стр. : фо то гр. у бо ја ма ; 29 cm
Податак о ау то ри ма пре у зет из 
ко ло фо на. – Упо ре до срп. текст 
и енгл. пре вод. – Текст штам пан 
тро сту бач но.

ИН ТЕР ВЈУИ

ИН ТЕР ВЈУИ П. ЗУБ ЦА

1965

3622.   Kri ti čar svo ju slo bo du mo ra 
iz bo ri ti sam : tre nu tak su sre ta sa 
Mi ro sla vom Ege ri ćem / raz go vor 
vo dio P. Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 106 (20. nov. 1965), str. 7. 

3623.   Mla dost je loš kri ti čar : tre nu
tak su sre ta sa Zvo ni mi rom Go lo
bom / raz go vor vo dio Pe ro Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 104 (23. okt. 1965), str. 7. 

3624.   Po tom ci ma će bi ti ču dan ovaj 
naš svet : tre nu tak su sre ta sa Jev ge
ni jem Jev tu šen kom / raz go vor vo
dio P. Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 103 (9. okt. 1965), str. 7.

3625.   Tre nu tak su sre ta s To do rom 
Ma noj lo vi ćem : na Kr fu se ra đa la 
no va knji žev nost / [ra zgo vor vo di o] 
Pe ri ca Zu bac. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
8, br. 97 (17. apr. 1965), str. 7.

1966

3626.   Де се тин ка до де сет ке : Ма то 
Пи жу ри ца од ли чан је сту дент и 
вре дан ак ти ви ста / раз го вор во
дио П. Зу бац. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
25, бр. 6926 (16. феб. 1966), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Су сре ти.

3627.   На ли цу ме ста: раз го вор са 
пе сни ком Ра до ми ром Рај ко ви ћем 
/ [разговор во дио Пе ро Зубац]. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6933 (23. феб. 1966), 
стр. 14.
За јед. ств. насл.: Су сре ти и раз го во ри.

3628.   No vi ča so pis, en tu zi ja zam pro
fe so ra, Upo red na gra ma ti ka / raz
go vor sa ured ni kom Pa vlom Ivi ćem 
vo dio Pe ro Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 112 (26. mart 1966), str. 7.

3629.   Šta Ča slav ka že. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 115 (7. apr. 1966), str. 4.



349

Raz go vor sa stu den tom Ča sla vom Di
si ćem.

1967

3630.   Bled bi lans jed ne ak ci je : raz
go vor sa Ma tom Pi žu ri com, or ga
ni za ci o nim se kre ta rom Uni ver zi
tet skog ko mi te ta SKS / raz go vor 
vo dio P. Zu bac.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
9, br. 126 (25. mart 1967), str. 3.

3631.   Ne nad osta je sa stu den ti ma / 
raz go vor vo dio P. Z. [Pe ro Zu bac].
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 124 (25. feb. 1967), str. 5.
O Ne na du Gli ši ću.

3632.   Sla ba oce na mo ra da se da / 
raz go vor vo dio Pe ro Zu bac. 
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
10, br. 129 (27. okt. 1967), str. 5.
Raz go vor sa Vo ji nom Bje li com, pre da
va čem u Eko nom skoj ško li u Vr ba su.

1969

3633.   Lju di go vo re  / raz go vor vo
dio Pe ro Zu bac. 
U: De lo. – ISSN 00117935. – God. 
15, br. 10 (okt. 1969), str. 11231131.
Raz go vor sa nar ko ma ni ma.

ИН ТЕР ВЈУИ СА П. ЗУБ ЦЕМ

3634.   Свет ски пр ва ци у за сен ку : 
тре ну так са Пе ри цом Зуп цем / 
[разговор водио] Г. Б. [Григорије 
Божичевић].
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 24, бр. 6637 (27. апр. 1965), 
стр. 5.

3635.   Пе сник без књи ге : сту дент 
књи жев но сти Пе ри ца Зу бац сти
че све ве ћу афир ма ци ју као пе
сник, есе и ста и пи сац па ро ди ја.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 25, бр. 6918 (8. феб. 1966), стр. 
14.
За јед. ств. насл.: Су сре ти. 

3636.   [Po e zi ja is tra žu je po re klo...].
U: Po let. – God. 1, br. 3 (dec. 1966), 
str. 29. 
Nad re đe ni stv. nasl.: Pje sni ci o po e zi ji.

3637.   Dva li ca non kon for mi zma 
mla dih.

U: Gle diš ta. – ISSN 00171166. – 
God. 8, br. 12 (dec. 1967), str. 1658
1661.
Od go vor na an ke tu Mo guć no sti an ga
žo va nja omla di ne da nas.

3638.   Раз го вор ка зоз па ном / раз
го вор во дио М. [Микола] Ску бан.
У: Мак. – ISSN 03508080. – Год. 
1, бр. 1 (ју ни 1972), стр. 10.

3639.   Zaš to pi sci ne do bi ja ju sta no
ve. 2 / [an ke tu vo di o] Dra go slav 
Sta kić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
18, br. 164 (okt. 1972), str. 2526. 

3640.   [Da li smo uopšte to što smo 
vi de li...].
U: De tinj stvo/po e zi ja / pri re dio Vla
di mir Mi la rić. – No vi Sad ; Irig : 
Srp ska či ta o ni ca i knji žni ca, 1975. 
– Str. 131.
Od go vor na pi ta nje Šta je de tinj stvo.
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3641.   Za vi čaj ni je pro stor, za vi čaj su 
lju di / raz go vor vo dio Mi lu tin Ž. 
Pa vlov. 
U: Stav. – ISSN 03513629. – God. 2, 
br. 45 (le toje sen 1977), str. 5561.

3642.   Кри ти ку ће сви пи са ти / 
раз го вор во дио Ми лан Жи ва но
вић. 
У: Глас омла ди не. – ISSN 0350
395X. – Бр. 145146 (24. нов. 1978), 
стр. 6.

3643.   Пе сма је ве жба ње ми сли / 
[разговор водио] Слав ко Ле бе
дин ски. 
У Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
57, бр. 311 (10. нов. 1979), Свет 
кул ту ре и умет но сти, стр. 1.

3644.   За ви чај су љу ди : (од го во ри 
на стал на пи та ња у ру бри ци). 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 
4849. 

3645.   Dje ci ne tre ba go vo ri ti sta re 
isti ne / pi ta nja po sta vio Mi lan R. 
Mar ko vić. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 24.

3646.   „Кра гу је вац не ма по ре ђе ња” 
/ [разговор водио] Сло бо дан Ла
за ре вић. 
U: Cr ve na za sta va. – Год. 33, бр. 
742 (24. сеп. 1980), стр. 9.

3647.   Do sad no je bi ti na si ne ku ri / 
[ra zgo vor vo di la] Bran ka Ču ljić.
U: Mla dost. – ISSN 00267031. – 
God. 61, br. 1214 (2. dec. 1980), str. 
13.

3648.   Пе сник за све љу де / [разго
вор водио] Јо сип Ба бел.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 39, бр. 12249 (7. дец. 1980), 
стр. 13.

3649.   Не по е тич на те ле ви зи ја / С. Н. 
У: Осми ца. – ISSN 03537684. – Год. 
2, бр. 41 (1017. јан. 1981), стр. 32.
О уред нич ком по слу на те ле ви
зи ји.

3650.   Pe ro Zu bac u sje ća nju svo ga 
uči te lja / [ra zgo vor vo di la] Že ra jić 
Bi lja na. 
У: Пла нин че. – Бр. 5 (14. феб. 1981), 
стр. 11.
In ter vju sa Ibra hi mom Ka ra džom, uči
te ljem Pe re Zub ca.

3651.   Да не чу је не ко... / [разговор 
водио] З. Па шић. 
У: ТВ но во сти. – ISSN 03507467. 
– Год. 18, бр. 862 (3. јул 1981), стр. 
34.

3652.   Zlat ni žig mla do sti : pe sni ci 
še zde se tih : Pe ro Zu bac. 
U: Zum re por ter. – God. 18, br. 836 
(411. nov. 1982), str. 4749.

3653.   Mo star ske ki še i bač ke rav ni ce 
/ [ra zgo vor vo di la] Ve sna Ada mo
vić.
U: Na da. – ISSN 00117935. – God. 
7, br. 176 (19. nov. 1982), str. 2449. 
(sic!)

3654.   Pe ro Zu bac : raz go vor.
U: Po let. – ISSN 03516156. – Br. 
239 (20. okt. 1983), str. 45.

3655.   По ка жи мо све сна ге / [разго
вор водиле] Рад ми ла Ду бље вић, 
Во ји сла ва Виг ње вић. 
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У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
62, бр. 147148 (2627. мај 1984), 
стр. 11.

3656.   Pe sme za ra dost i se tu : Pe ro 
Zu bac. 
U: Kad pi sci go vo re : raz go vo ri / 
Ra le Ni ša vić. – Irig : Srp ska či ta o
ni ca i knji žni ca, 1985. – Str. 4953.

3657.   Ne de lim cr ve ne kar to ne / [ra
zgo vor vo di o] Dra goš Bu ja s
U: Du ga. – ISSN 03506215. – God. 
12 (51), br. 293 (19. maj – 1. jun 1985), 
str. 3032.

3658.   Тре шње и де вој чи це / [разго
вор водила] Г. [Гордана] Бра јо вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 34 (19. јан. 1986), стр. 
17.

3659.   Pi šem kad me svr bi je zik / [ra
zgo vor vo di o] Dra gan Pe jić. 
U: Una. – ISSN 03524698. – God. 
3, br. 113 (12. maj 1986), str. 89.

3660.   Би стри по ток мо га де тињ
ства / за би ље жи ла Ма ја Дра гу ти
но вић. 
U: Zim ski za bav nik – spe ci jal no 
izd. Ma lih no vi na. – (јan. 1988), 
str. 3.

3661.   Imao sam raz u me va nje po li
tič kih gar ni tu ra / raz go va rao Zo ran 
Đe rić. 
U: Stav. – ISSN 03531333. – Br. 19 
(3. jun 1988), str. 2021.

3662.   Pe ro Zu bac, u Ko mi te tu, he e ej 
/ tekst Mom či lo Po pa di ć
U: Ne djelj na Dal ma ci ja. – ISSN 0251
6792. – Br. 894 (19. jun 1988), str. 
1415.

3663.   Ко ју од сво јих пе са ма за де
цу нај ви ше во лим и за што.
У: Деч је но ви не. – ISSN 03508889. 
– Год. 33, бр. 1083 (7. феб. 1989), 
стр. 8.
Из ја ва.

3664.   Ja sam va zduh, tu sam a ne vi de 
me / [ra zgo vor vo di o] Zo ran Si mić.
U: Po let. – ISSN 03516156. – Br. 411 
(16. jun 1989), str. 1415.

3665.   Ku ća sa mi ri som du nja / [an
ke tu vo di la] Gor da na Po po vić.
U: Una. – ISSN 03524698. – God. 
6, br. 303 (ja nu ar 1990), str. 6.
Od go vor na an ke tu Že ne de ve de se tih.

3666.   Na u čio sam ži vje ti iz nu tra / 
pri re di la Zi ja da Đa po.
U: Ne dje lja. – ISSN 03535975. – Br. 
97 (29. dec. 1991), str. 21.
Оdgovor na an ke tu Ju go sla vi ja u 92.

3667.   Vo leo bih da (ne) od ra stem / 
[ra zgo vor vo di o] B. Bo sa na c
U: Ju go sla vi ja. – ISSN 03541673. 
– Br. 14 (12. jun 1992), str. 1819, 27.

3668.   Ču jem ka ko ne sre ća ko ra ča / 
[ra zgo vor vo di o] Jo vo Pa ri po vić.
U: Bor ba. – ISSN 03507440. – God. 
70, br. 215216 (12. avg. 1992), str. 
XIVXV.

3669.   Ве ли ки и ма ли принц / [раз
говор водио] Ра до мир Ми ћу но
вић.
У: За бав ни ма га зин. – ISSN 0354
9127. – Год. 1, бр. 1 (1996), стр. 1617.

3670.   Раз го вор с пе сни ком / раз
го вор во дио Не дељ ко По па ди ћ
У: Бу ди при ја тељ ве тру / Пе ро Зу
бац. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1996. – Стр. 5563.
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3671.   Цр на Го ра је мно го љеп ша од 
сли ке / [разговор водила] А. [Ана] 
Шту ра но вић.
У: Ник шић ке но ви не. – ISSN 
03516210. – Год. 30, бр. 1193 (29. 
авг. 1996), стр. 22.

3672.   Вре ме кад ни шта ни је све то. 
У: Пи сци о (на)ро ду свом : раз го
во ри с че тр де сет пет пи са ца, во ђе
ни од 1991. до 1994. го ди не / [раз
го воре водио] Жи во јин Ни ко лић. 
– 1. изд. – Ниш : Про све та, 1998. 
– Стр. 5558.

3673.   Не ћу ви ше да пи шем пе сме 
/ [разговор водиo] Д. Та сић.
У: Глас јав но сти. – ISSN 1450
7218. – Год. 1, бр. 149 (16. окт. 
1998), стр. 1213.
По во дом до би ја ња на гра де Злат ни 
кљу чић Сме де ре ва за збир ку „Лет 
из над де тињ ства”.

3674.   Пе ро Зу бац. 
У: 33 x ка ко по ста ти во ди тељ : 
[Дра га Јо наш... ] / [разговоре во
дио] Бра ни слав Ко вач. – Бе о град : 
3М, 1999. – Стр. 117119.

3675.   Ишао сам за оном зве здом у 
сво ду ко ја ме је ву кла у не по зна
то / раз го ва ра ла Бран ки ца Ми
ло ше вић.
У: Глас српскe. – ISSN 03549879. 
– Год. 56, бр. 203 (1314. март 1999), 
Глас плус, стр. 1213.

3676.   Gde je? Šta ra di?  Pe ro Zu
bac / Ma ri na Ho do lič.
U: Vi rus. – Br. 23 (nov. 1999), str. 
[1416].

3677.   Мла дост је жељ на сла ве / [раз
говор водио] Не дељ ко По па дић.

У: Злат но пе ро. – Год. 1, бр. 4 
(2001), стр. 2628.

3678.   V istých novinách len pol stľpca 
pre Pe ru Zub ca / Ma ri na Hodo
li čová. 
U: Vzlet. – ISSN 03510972. – God. 
32, br. 6 (jun 2001), str. 1415.

3679.   [У де тињ ству ра ном...]. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 
1, бр. 8 (2002), стр. 32.
За јед. ств. насл.: Пе сни ци го во ре о 
пр вој љу ба ви.

3680.   Pe ra Zu bac / tekst pri pre mi la 
Ju li ja Mar ja no vić.
U: Li ce. – ISSN 18202993. – Br. 27 
(2003), str. 155157.

3681.   Ту га има пла ве очи / [разго
вор водила] Ж. [Жана] Во ји но вић. 
У: Глас Под ри ња. – ISSN 0017081X. 
– Год. 59, бр. 2896 (20. март 2003), 
стр. 6.

3682.   Све по чи ва на љу ба ви / [раз
говор во дио Ра ле Нишавић]. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
664 (18. апр. 2003), стр. 3.
По во дом Не ве но вог пет не стог фе сти
ва ла де це пе сни ка у Са ви ном Се лу.

3683.   Ни је да не ма на де / [разговор 
водила] Бран ки ца Ми ло ше вић 
У: Глас срп ске. – ISSN 03549879. 
– Год. 60, 10081 (2425. мај 2003), 
Глас плус, стр. 11.

3684.   S Ti tom sam pio po sled nju fla
šu Sta lji no vog vi na / [ra zgo vor vo
di la] Dra ga na Be le sli jin.
U: Gra đan ski list. – ISSN 14509725. 
– God. 3, br. 890891 (2425. maj 
2003), str. 89
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3685.   Пе ро Зу бац. 
У: Нин. – ISSN 00276685. – Бр. 
2736 (5. јун 2003), стр. 62.
За јед. ств. насл.: НИН упит ник.

3686.   Ево се Мо ста ру вра ћам / [раз
говор водила] Зо ри ца Т. Мир ко
вић. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год 50 (20. јул 2003), стр. 22.
По во дом из да ва ња Иза бра них пе
са ма.

3687.   Ne pra ved no sam op tu žen za 
vre me te „jo gurt re vo lu ci je” / [ra zgo
va ra la] Sla đa na Va sić. 
U: Bal kan. – ISSN 14515032. – God. 
1, br. 104 (13. sep. 2003), str. 18.

3688.   Po e zi ja „ki ša ma” ogr nu ta / 
raz go va rao N. [Ne nad] Jo vi će vić. 
U: NS ne delj nik. – ISSN 14512874. 
– Br. 321322 (22. sep. – 6. okt. 2003), 
str. 9.

3689.   [Имам мно го су сре та са де
цом...]. 
У: Ђак. – ISSN 14513463. – Год. 3, 
бр. 23 (нов. 2003), стр. 3.
За јед. ств. насл.: Пе сни ци за де цу о 
де ци.

3690.   Још па да ју мо дре ки ше / 
[разговор водио] В. Кер кез.
У: Глас срп ске. – ISSN 03503925. 
– Год. 61, бр. 10221 (5. нов. 2003) 
стр. 16.

3691.   Че ти ри де це ни је пе сни ко вог 
хо да / [разговор водио] Ра ле Ни
ша вић. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
672 (нов. 2003), стр. 3. 

3692.   Вла да ви на про сеч но сти / 
[раз говор водио] Ла зар Ка у рин.
У: Нин. – ISSN 00276685. – Бр. 
2762 (4. дец. 2003), стр. 3840.

3693.   По др жа вам Вој во ђан ску ака
 де ми ју / [разговор водила] Жељ ка 
До ма зет.
У: Но во осло бо ђе ње. – Год. 60, бр. 
575 (9. дец. 2003), стр. 1213.

3694.   Lir ski vo dič u no stal gi ju / [ra
zgo vor vo di o] Mi šo Ma rić.
U: Bo san ska poš ta. – God. 10, br. 4 
(20. feb. 2004), str. 2021.
Po vo dom po e me „Po vra tak Mo sta ru”.

3695.   Но во сад ски „љу бав ни ци из 
Ве ро не” / [разговор водила] Ја сна 
Бу ди ми ро вић.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 62, бр. 20486 (21. феб. 2004), 
РТВ Днев  ник, стр. 45.
По во дом ли бре та за опе ру „Лен ка 
Дун ђер ски”.

3696.   Под мо стар ским ки ша ма / 
раз го вор во дио Зо ран Ра ди са вље
 ви ћ
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32475 (3. апр. 2004), 
стр. В3.

3697.   Ра дост из бли за и из да ле ка : 
Не вен пи та – Пе ра Зу бац од го ва ра.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
680 (5. апр. 2004), стр. 3.

3698.   Sve dok se pi še, ne pod vla či se 
cr ta / [ra zgo vor vo di o] Dra gan Pe jić.
U: Po ro dič ni ma ga zin. – ISSN 1800
5020. – God. 3, br. 21 (maj 2004), 
str. 1415.
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3699.   Сме та ле су ми „Мо стар ске 
ки ше” / [разговор водила] Н. [На
таша] Ра до вић.
У: Дан. – ISSN 14507943. – Год. 6, 
бр. 2096 (2. дец. 2004), стр. 32.

3700.   Čo vek iz bu kva ra i drug onih 
u ko je se ni je di ra lo : ne for mal no s 
Pe rom Zup cem / Te o do ra Ž. Jan
ko vić 
U: Gra đan ski list. – ISSN 14509725. 
– God. 5, br. 15691570 (23. apr. 
2005), str. 49. 

3701.   Ka ko su mi „or ga ni” na ba vi li 
ko šu lju za su sret s Ti tom / Te o do ra 
Ž. Jan ko vić.
U: Gra đan ski list. – ISSN 14509725. 
– God. 5, br. 16251626 (2829. maj 
2005), str. 12.

3702.   Нај леп ше ки ше срп ске по е
зи је / раз го вор во ди ла Зо ри ца Т. 
Мир ко вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 52 (22. јун 2005), стр. 
III.

3703.   Spa sa va nje de tinj stva / [ra zgo
vor vo di o] M. Graf. 
U: Blic. – ISSN 03549283. – God. 11, 
br. 3091 (19. sep. 2005), str. 1415.
O pro mo ci ji knji ge „Po vra tak Mo sta
ru” P. Zub ca.

3704.   Po vra tak pje sni ka Mo sta ru / 
[ra zgo vor vo di la] Fa zli ja He bi bo vić. 
U: No va slo bo da. – ISSN 18400884. 
– God. 1, br. 7 (26. sep. 2005), str. 4.
Po vo dom pro mo ci je knji ge „Po vra tak 
Mo sta ru”.

3705.   Под мо стар ским ки ша ма.
У: Огле да ло без по зла те / [разго
воре водио] Зо ран Хр. Ра ди са вље

вић. – Бе о град : Ра шка шко ла ; 
Ра шка : Цен тар за кул ту ру Гра
дац, 2006. – Стр. 188193.

3706.   Ми ни ин тер вју : Пе ро Зу бац 
/ [разговор водила] Ју ли ја Мар
ја но вић.
У: За бав ник ђач ког до ба. – ISSN 
14514036. – Год. 3, бр. 25 (јан. 2006), 
стр. 14.

3707.   Вра ћам не ке ду го ве / раз го
вор во ди ла Ика Ми тро вић.
У: Глас оси гу ра ни ка. – ISSN 0533
7720. – Год. 39, бр. 11 (14. јун 2007), 
стр. 11.

3708.   No vem bar ske pri če sa Pe rom 
Zup cem : in ter vju.
U: NS vo dič. – ISSN 18202292. – 
No 40 (nov. 2007), str. 0607.

3709.   Že ne su bo lji deo sve ta / [ra
zgo vor vo di la] Ta tja na Nje žić.
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 3876 
(25. nov. 2007), str. 1011.

3710.   Сви су чи та о ци по тен ци јал
ни пи сци : (раз го вор са пе сни ком 
Пе ром Зуп цем) / раз го вор во дио 
Дра ган Пе јић. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 4, 
књ. 4, св. 13 (март 2008), стр. 8591. 

3711.   [Када сам кре нуо у при ку
пља ње...].
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379/X. – 
Год. 8, бр. 2629 (је сензи ма 2008), 
стр. 49.
Из ја ва на про мо ци ји књи ге „Исто
ри ја Ср би је” Си ме Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је.

3712.   Čim je ušao na te ren, dao je 
gol / raz go va ra la Ta nja Stu parTri
fu no vić.
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U: Ne za vi sne no vi ne. – ISSN 1512
7214. – Br. 3683 (5. nov. 2008), str. 
2425. 

3713.   Ве сти. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 56 (31. дец. 2008 – 1. и 
2. јан. 2009), Кул ту ра, стр. 43. 
Од го вор на ан ке ту Шта оче ку је те у 
2009. го ди ни.

3714.   Што нам бу де го ре, по е зи ја 
ће би ти бо ља / пи ше Алек сан дра 
Рај ко вић.
У: Глас Срп ске. – ISSN 18401155. 
– Год. 66, бр. 11865 (5. окт. 2009), 
стр. 27.

3715.   Пе сма, љу бав свих вре ме на 
/ [разговарао] Де јан Ђор ђе вић.
У: Ус пе ње. – ISSN 14529122. – 
Год. 3, бр. 10 (дец. 2009), стр.24.

3716.   Пре сви сла због љу ба ви / 
[разговор водио] Д. [Драган] Бо
гу то вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 57 (25. јан. 2010), стр. 
19.
O књи зи о Лен ки Дун ђер ској.

3717.   Vra ća nje du ga i po ro di ci / [ra
zgo vor vo di la] Sa nja Zlat ko vić.
U: Na ci o nal ni gra đan ski. – ISSN 
18213790. – God. 1, br. 40 (29. jan. 
2010), str. 14. 

3718.   Је дан дан жи во та – до кра ја 
жи во та / [разговор водио] М. 
Мир ко вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 57 (29. авг. 2010), стр. 
17.
Од го вор на ан ке ту Филм мог жи во та.

3719.   Ла за Ко стић ни је за про сио 
Лен ку / [разговор водио] Зо ран 
Ра ди са вље вић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 107, бр. 34777 (2. сеп. 2010), 
стр. 14.
Раз го вор по во дом об ја вљи ва ња сту
ди је „Лен ка Дун ђер ска”.

3720.   Спас је у на шој не по слу шно
сти / [разговор водила] Јо ван ка 
Си мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 57 (5. дец. 2010), стр. 3.

3721.   Не зна мо где смо и не зна мо 
ку да иде мо / раз го ва рао Не бој ша 
Ку зма но вић.
У: Ве ли ка Ср би ја. – ISSN 1452
9165. – Год. 22, бр. 3451 (мај 2011), 
стр. 33.

3722.   И да нас се не ки удва ра ју уз 
Мо стар ске ки ше / [разговор во
дила] С. Бе рић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504385. 
– Год. 108, бр. 35026 (15. мај 2011), 
Ма га зин, бр. 711, стр. 79.

3723.   Про за се бо ље про да је / [раз
говор водио] Срећ ко Ми ло ва но
вић.
У: Прав да. – ISSN 1452807X. – 
Год. 4, бр. 1312 (20. јун 2011), стр. 20.

3724.   Ла за Ко стић ни је за про сио 
Лен ку : Пе ро Зу бац.
У: Ли це ис под ма ске / раз го во ре 
во дио Зо ран Хр. Ра ди са вље вић. 
– Бе о град : „Фи лип Ви шњић”, 2012. 
– Стр. 161166.

3725.   Ni baj ra mi ni su što su ne kad 
bi li / [ra zgo vor vo di o] Oli ver Cvit
ko vić.
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U: Ve čer nji list. – ISSN 18468187. 
– God. 52, br. 17300 (19. feb. 2012), 
str. 21.

3726.   Не по но вљи ви крик мла до
сти / [разговор водила] Јо ван ка 
Си мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (15. дец. 2012), стр. 
21.

3727.   Пе сме за ра дост и се ту / [раз
говор водио] Ра ле Ни ша вић.
У: Раз го во ри / Ра ле Ни ша вић. – 
Но ви Сад : Би стри ца, 2013. – Стр. 
3537.

3728.   Лир ска лек ти ра о Ла зи и Лен
ки : Пе ро Зу бац о сце на ри ју за 
филм о слав ном срп ском пе сни
ку / раз го ва ра ла Алек сан дра Рај
ко вић.
У: Глас срп ске. – ISSN 18401155. 
– Год. 70, бр. 13054 (15. феб. 2013), 
стр. 25.
О сни ма њу до ку мен тар ноигра ног 
фил ма „До ба Дун ђер ских”.

3729.   ВА НУ је нај ве ћи вој во ђан
ски гу бит ник / [разговор водио] 
Игор Ми ха ље вић.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 71, бр. 23723 (3. март 2013), 
стр. 1213.

3730.   Још са њам мо стар ске ки ше 
/ [разговор водила] Јо ван ка Си
мић.
У: Ве чер ње но во сти. . ISSN 0350
4999. – Год. 61 (1. сеп. 2013), стр. 3.

3731.   По ла ве ка уз Лен ку / раз го
вор во ди ла Ма ри ја Де дић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (6. сеп. 2013), ТВ 
но во сти, стр. 23.

О ТВ фил му „До ба Дун ђер ских”, Ла
зи Ко сти ћу и о љу ба ви као ве чи тој 
ин спи ра ци ји.

3732.   Ка ко је Ла за Ко стић же нио 
Те слу : раз го вор с Пе ром Зуп цем 
/ раз го вор во дио Зо ран Хр. Ра ди
са вље вић.
У: Но ва Зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 4041 (зи мапро ле ће 20132014), 
стр. 1421.

3733.   Све су оне – Све тла на / раз
го вор во ди ла Зо ри ца Ле шо вић 
Ста но је вић.
У: Мо рав ски су сре ти и по ве ље / 
Зо ри ца Ле шо вић Ста но је вић. – 
Ча чак : Ле ген да ; Бе о град : Удру
же ње књи жев ни ка Ср би је ; Мр ча
јев ци : Књи жев но дру штво „Мрча
јев ци”, 2015. – Стр. 149153.

3734.   Taj na „Mo star ske ki še” / [ra
zgo vor vo di o] Sreć ko Mi lo va no vić.
U: Afe ra. – ISSN 23349980. – God. 
2, br. 77 (29. jul 2015), str. 1617.

3735.   Pje sni kov po nov ni po vra tak 
za vi ča ju / [ra zgo vor vo di o] Mu ha
med Ra mić.
U: No va slo bo da. – ISSN 1840
0884. – God. 1, br. 1 (15. avg. 2005), 
str. 30.
Po vo dom pro mo ci je knji ge „Po vra tak 
Mo sta ru”.

3736.   Ство ре на у јед ном са ту : по
ла ве ка од об ја вљи ва ња чу ве не 
по е ме „Мо стар ске ки ше” Пе ре 
Зуп ца / [разговор водио] Д.[Дра
ган] Бт. [Богутовић]
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 62 (10. окт. 2015), стр. 
14.
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3737.   Те злат не че ти ри де вој чи це 
/ [разговор водила] Ан ге ли на Ар
бу то вић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
73, бр. 24671 (24. окт. 2015), стр. 10.
Ин тер вју по во дом 50 го ди на од на
стан ка „Мо стар ских ки ша”.

3738.   Mno go mi je eti ke ta li je plje no, 
ali su sve po pa da le kao liš će s ja se
na / raz go va ra la Me li ha Smaj kić.
U: Dnev ni avaz. – ISSN 15126498. 
– (20. dec. 2015), Ne delj na pa no ra
ma, str. 24.

ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ, ИЗ БОРИ

КЊИ ГЕ

1972

3739.   20 [dva de set] pri po ve da ča  : 
an to lo gi ja mla đih pri po ve da ča koji 
u Voj vo di ni stva ra ju na srp sko hr vat
skom je zi ku / [pri re di o] Pe ro Zu bac. 
– Zre nja nin : Druš tvo knji žev nih 
stva ra la ca, 1972. – 132 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Ula zni ca ; br. 2425, nov. 
1971 – feb. 1972)
Str. 46: 8 [o sam] uvod nih na po me
na / Pe ro Zu bac.

1974

3740.   RO MOR rav ni ce : an to lo gi ja / 
[pri re di o] Pe ro Zu bac. – Zre nja nin : 
Cen tar za kul tu ru, 1974 (Zre nja
nin : Bu duć nost). – 120 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Ula zni ca : umet nost, kul
tu ra, druš tve na pi ta nja ; god. 8, br. 
4142) 
Kor. nasl. – Str. 35: Ume sto pred
go vo ra / Pe ro Zu bac. – Str. 115120: 
Bi bli o graf ski po da ci o pe sni ci ma / 
Pe ro Zu bac.

1975

3741.   ПО Е ТИ ТЕ на Вој во ди на = 
The Po ets of Voj vo di na = Поэты 
Вой во  дины / Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та, 1975, Стру га ; [из бор 

То ми слав Ке тиг, Пе ро Зу бац... и 
др. ; пре пев на ма ке дон ски Ев тим 
Манев]. – Стру га : Стру шки ве че
ри на по е зи ја та, 1975 ([б. м. : б. и.]). 
– 76 стр. ; 24 cm
Војводина низ по е зи ја из ре че на / 
То ми слав Ке тиг: стр. 320. – Би блио
граф ски по да то ци за вој во дин ски те 
по е ти: стр. 6374. 

1977

3742.   VOJ VO DI NA pe va Ti tu / 
[i zbor i po go vor Pe ro Zu bac]. – No vi 
Sad : Brat stvoje din stvo, 1977 (Beo
grad : „Ra di ša Ti mo tić”). – 205 str. ; 
20 cm. – (Bi bli o te ka Brat stvoje din
stvo) 
Tekst na vi še je zi ka. – Str. 195199: 
Pe sni ko va reč o Ti tu / Pe ro Zu bac.

1978

3743.   ВЕ ЛИК као на да : [из бор са 
ју го сло вен ског кон кур са за пе сму 
ин спи ри са ну Ти то вом ре во лу
ци о нар ном лич но шћу и делом] / 
[уређивачки од бор Ми ра Алеч ко
вић, Пе ро Зу бац, Ми лош Кор дић, 
Ми ло мир Марић]. – Кра ље во : 
Ибар ске но во сти, 1978. – 158 стр. ; 
21 cm
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1988

3744.   KAO da sam te sa njao : iz bor 
iz svet ske i na še lju bav ne po e zi je 
dva de se tog ve ka / pri re dio Pe ro Zu
bac. – Zre nja nin : Grad ska na rod na 
bi bli o te ka „Žar ko Zre nja nin”, 1988. 
– 93 str. ; 25 cm. – (Bi bli o te ka Sa vre
me na po e zi ja ; knj. 15)
Str. 56: Či tan ka za za lju blje ne / Pero 
Zu bac.

3745. МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка 
Ве тро ва успа ван ка : из бор из 

по е зи је за де цу / Де сан ка Мак си
мо вић ; [из бор и при ре дио Пе ро 
Зу бац ; илу стра тор Су за на Куби
нец]. – 1. изд. – Но ви Сад : За вод 
за из да ва ње уџ бе ни ка, 1988 (Без
дан : Вој во ди на). – 55 стр. : илу
стр. ; 20 cm. – (До ма ћа лек ти ра 
за III раз ред основ не шко ле) 
Стр. 5: У су срет пе сма ма Де сан ке 
Мак си мо вић / Пе ро Зу бац. – Реч
ник ма ње по зна тих ре чи: стр. 53. 

3746. МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка 
Cîntecul de leagăn al vîntului : 

lectură pe tru cla sa a IIIa şco lii ele
men ta re / De san ka Mak si mo vi ci ; 
[se lecţia şi pre zen ta re de Pe ro Zu
bac ; în româneste de Cor nel Ma ta ; 
ilu straţii de Su za na Ku bi nec]. – Ed. 
1. – No vi Sad : Za vod za iz da va nje 
udž be ni ka = In sti tu tul pen tru edi ta
rea ma nu a le lor, 1988. – 55 str. : ilu
str. ; 20 cm. – (Lectură [şcolară] 3)
Str. 5: Po e ta De san ka Mak si mo vi ci 
/ Pe ro Zu bac. – Str. 6: De san ka Mak
si mo vi ci de spre lu mea copilă riei şi 
artă / Pe ro Zu bac. – Str. 5152: La 
sfîrşitul lec tu rii / Pe ro Zu bac. – Str. 
53: Vo ca bu lar de cu vin te mai puţin 
cu no scu te / Pe ro Zu bac. 

3747. МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка 
Vetríkova uspávanka : výber 

z poézie pre de ti : domáce čítanie 
pre 3. ročník základnej školy / De
san ka Maksimovićová ; [výber a 
di dak tic kome to dické návody Pe ro 
Zu bac ; pre lo žil Mi ro slav Demák ; 
ilu stro va la Su za na Kubincová]. – 1. 
vyd. – Nový Sad : Ústav pre vydávanie 
učebníc = No vi Sad : Za vod za iz da
va nje udž be ni ka, 1988 (v Báčskom 
Pe trov ci : Kultúra). – 52 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Domáce čítanie 3)
Str. 5: Po et ka De san ka Maksimovi
ćo vá / Pe ro Zu bac. – Str. 56: Čo 
Maksi mo vićová hovorí o sve te det
stva a o umení / Pe ro Zu bac. – Str. 
4950: Básnický svet De sanky Mak
 si mo vićýovej / Pe ro Zu bac.

3748. МАК СИ МО ВИЋ, Де сан ка 
Ви тро ва колïсaнка : ви бор з 

по е зиï за дзе ци : до машнє чи танє 
за III кла су основ ней шко ли / Де
сан ка Мак си мо вич ; [пририхтал 
Пе ро Зу бац ; пре шпи вал Ми хал 
Ра мач ; илу стро ва ла Су за на Куби
нец]. – 1. вид. – Но ви Сад : За вод 
за ви да ванє учебнïкох = Но ви 
Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни
ка, 1988. – 55 стр. : илу стр. ; 20 cm. 
– (До ма шнε чи танє 3).

3749. MAK SI MO VIĆ, De san ka 
Szélaltató : válogatás a költő 

gyermekverseiből / De san ka Mak
si mo vić ; [a ver se ket válogatta és a 
sajtó alá ren dez te Pe ro Zu bac ; for
dította Fülöp Gábor ; illusztrálta Su
za na Ku bi nec]. – 1. kiad. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1988 (No vi Sad : Felj ton). 
– 56 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Házi olva
smány 3) 
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Str. 5: Találkozás De san ka Mak si
mo vić ver se i vel / Pe ro Zu bac. – Str. 
5152: De san ka Mak si mo vić költői 
világa / Pe ro Zu bac. – Str. 53: Kevésbe 
ismert sza vak jegyzéke / Pe ro Zu bac. 

1989

3750. АН ТИЋ, Ми ро слав 
Злат ни по јас / Ми ро слав Ан

тић ; из бор Пе ро Зу бац ; [изложба 
у књи зи Ми ћа Ми хај ло вић ; фото
гра фи је Мар тин Цандир]. – Но ви 
Сад : Днев ник, 1989 (Су бо ти ца : 
Ми нер ва). – 75 стр. : илу стр. ; 20 
cm. – (Де тињ ство ; 95) (Се ри ја 
Злат на књи га Де тињ ства) 
Стр. 56: Ка ко из ми сли ти пти цу 
/ Пе ро Зу бац.

1992

3751.   АЛЕМ ка мен и утва зла то
кри ла : Не ве нов фе сти вал де це 
пе сни ка : 19901991 : [из бор песа
ма] / [из бор Пе ро Зу бац ; цр те жи 
Па вел Коза]. – Но ви Сад : Про ме
теј, 1992 (Бе о град : Да некс). – 143 
стр. : илу стр. ; 20 cm. 

1994

3752. МАК СИ МО ВИЋ, Десанка
Szélaltató : válogatás a költő 

gyermekverseiből / De san ka Mak
si mo vić ; [a ver se ket válogatta és a 
sajtó alá ren dez te Pe ro Zu bac ; for
dította Fülöp Gábor ; illusztrálta Su
za na Ku bi nec]. – 2. kiad. – Бе о град : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 1994 (No vi Sad : Felj ton). 
– 56 str. : ilu str. ; 20 cm. – (Házi olva
smány 3) 
Str. 5: Találkozás De san ka Mak si
mo vić ver se i vel / Pe ro Zu bac. – Str. 

5152: De san ka Mak si mo vić költői 
világa / Pe ro Zu bac. – Str. 53: Kevésbe 
ismert sza vak jegyzéke / Pe ro Zu bac. 

1995

3753.   КЊИ ГА жи во та / [приреди
ли] Дра го мир Јер ко вић, Пе ро Зу
бац, Зо ран Га јић . – Бе о град : ICR, 
1995 (Бе о град : Вој на штам па ри
ја). – 414 стр. ; 24 cm

3754.   МЛА ДЕН ЦИ / при ре ди ли 
Пе ро Зу бац, Дра го мир Јер ко вић, 
Са во Бо јо вић. – Бе о град : По ли
ти ка, 1995 (Ча чак : ЈелМил). – 237 
стр. ; 21 cm
На унут. стр. зад њег кор. ли ста: 
ЈелМил / Пе ро Зу бац. 

3755.   МЛА ДЕН ЦИ / при ре ди ли 
Пе ро Зу бац, Дра го мир Јер ко вић, 
Са во Бо јо вић. – Ча чак : ЈелМил : 
Штам па ри ја Ба јић, 1995 (Ча чак : 
ЈелМил : Штам па ри ја Ба јић). – 
237 стр. ; 21 cm
На унут. стр. зад њег кор. ли ста: 
ЈелМил / Пе ро Зу бац.

1996

3756.   БУЛ КА : фе сти вал пе сни ка 
за де цу : [десет нај бо љих аутора] / 
[песме ода бра ли Пе ро Зу бац, Дра
го мир Ђор ђе вић, Ми лан Мр даљ 
Мрђа]. – Цр вен ка : Ор га ни за ци
о ни од бор фе сти ва ла пе сни ка за 
де цу „Бул ка” : Књи жев ни клуб 
„Кр че ви не”, 1996. – 47 стр. ; 19 cm 

1997

3757.   ВЕ ЛИ КА ТАЈ НА : од Сте ва на 
Тон ти ћа до Ђор ђа Сла до ја / [при
редио] Пе ро Зу бац ; [вињете Мар
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ко Панић]. – Бе о град : БМГ, 1997. 
– 381 стр. : илу стр. ; 24 cm . – (Биб
ли о те ка БМГ)
На омо ту под насл.: Нај леп ше пе
сме о љу ба ви. – Стр. 514: Фик сир 
са др жа ја (III) / Пе ро Зу бац. – Стр. 
325349: Основ ни би о би бли о граф
ски по да ци о пе сни ци ма / Пе ро 
Зу бац. – Стр. 351355: Би бли о гра
фи ја / Пе ро Зу бац. – Стр. 357361: 
Уме сто по го во ра / Пе ро Зу бац.

3758.   ЖУ БО РИ са Мо ра ви це : збор
ник на гра ђе них и ода бра них пе
са ма са кон кур са за нај леп шу љу
бав ну пе сму ’96 / [уредници Ми
ли во је Тр на вац, Урош Ћур чић ; 
се лек тор Пе ро Зубац]. – 1. изд. 
– Ива њи ца : Дом кул ту ре „Ива
њи ца”, 1997. – 129 стр. ; 21 cm. – 
(Би бли о те ка Збор ник ; књ. 4)
Стр. 910: У сла ву љу ба ви / Пе ро 
Зу бац. 

3759.   ПЕ ЛУД све та : од Ђор ђа Сла
до ја до Ива не Ва сић / [приредио] 
Пе ро Зу бац. – Бе о град : БМГ, 1997. 
– 456 стр. : илу стр. ; 24 cm . – (Би
бли о те ка БМГ)
На омо ту под насл.: Нај леп ше пе
сме о љу ба ви. – Стр. 513: Фик сир 
са др жа ја (IV) / Пе ро Зу бац. – 
Стр. 397422: Основ ни би о би блио
граф ски по да ци о пе сни ци ма / 
Пе ро Зу бац. .Стр. 423427: Би
бли о гра фи ја / Пе ро Зу бац. – Стр. 
429436: Уме сто по го во ра / Пе ро 
Зу бац.

3760.   ПО ХВА ЛА љу ба ви : од Бран
ка Миљ ко ви ћа до Дра го ми ра Брај
ко ви ћа / [приредио] Пе ро Зу бац ; 
[вињете Мар ко Панић]. – Бе о

град : БМГ, 1997. – 501 стр. : илу
стр. ; 24 cm . – (Би бли о те ка БМГ) 
На омо ту под насл.: Нај леп ше пе
сме о љу ба ви. – Стр. 517: Фик сир 
са др жа ја (II) / Пе ро Зу бац. – Стр. 
437466: Би о би бли о граф ски по
да ци / Пе ро Зу бац. – Стр. 467471: 
Би бли о гра фи ја / Пе ро Зу бац. – 
Стр. 473477: Пе сме ко је смо во
ле ли : (уме сто по го во ра) / Пе ро 
Зу бац. 

3761.   ПТИ ЦА де тињ ства : пе сме 
срп ских пе сни ка о здра вљу, чи
сто ћи, ле по ти и љу ба ви из ТВ се
ри је за де цу „Хај де ми по ка жи” / 
ода брао Пе ро Зу бац ; [фотографи
је Вла ди мир Зубац]. – 1. изд. – Кра
гу је вац : „Је фи ми ја”, 1997. – 92 стр., 
[12] стр. с та бла ма : фо то гр. ; 22 cm 
Стр. 56: О пти ци де тињ ства / 
Пе ро Зу бац. – Стр. 8389: Ма ло 
ре чи о пи сци ма за сту пље ним у 
овој књи зи / Пе ро Зу бац. – Стр. 
89: Не ко ли ко ре чи о ау то ри ма 
увод не и за вр шне пе сме / Пе ро 
Зу бац. – Стр. 9092: Не што неоп
 ход них ре чи о ау то ри ма тек сто ва 
о пи сци ма у овој књи зи / Пе ро 
Зу бац.

3762.   СЛО ВО љуб ве : од Раст ка Не
ма њи ћа до Де сан ке Мак си мо вић 
/ [приредио] Пе ро Зу бац ; [вињете 
Мар ко Панић]. – Бе о град : БМГ, 
1997 (Бе о град : БМГ). – 384 стр. : 
илу стр.  ; 24 cm. – (Би бли о те ка 
БМГ) 
На омо ту под насл.: Нај леп ше пе
сме о љу ба ви. – Стр. 511: О пе
сма ма љу ве ним / Пе ро Зу бац. – 
Стр. 315334: Основ ни би о би блио
граф ски по да ци о пе сни ци ма / 
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Пе ро Зу бац. – Стр. 335340: Би
бли о гра фи ја / Пе ро Зу бац. – Стр. 
341359: Уме сто по го во ра / Пе ро 
Зу бац. 

3763.   УЗА ЛУД је бу дим : од Раст ка 
Пе тро ви ћа до Бран ка Миљ ко ви
ћа / [приредио] Пе ро Зу бац ; [ви
њете Мар ко Панић]. – Бе о град : 
БМГ, 1997. – 405 стр. : илу стр. ; 24 
cm. – (Би бли о те ка БМГ)
На омо ту под насл.: Нај леп ше пе
сме о љу ба ви. – Стр. 512: Фик сир 
са др жа ја (I) / Пе ро Зу бац. – Стр. 
355378: Основ ни би о би бли о
граф ски по да ци о пе сни ци ма / 
Пе ро Зу бац. – Стр. 379383: Би
бли о гра фи ја / Пе ро Зу бац. – Стр. 
385 388: Уме сто по го во ра / Пе ро 
Зу бац.

1998

3764.   ЗЛАТ НИ сти хо ви : 80 по е ма : 
ан то ло ги ја по е ма о љу ба ви / [при
редио] Пе ро Зу бац ; [вињете Мар
ко Панић]. – Бе о град : Ver zal press, 
1998. – 424 стр. : илу стр. ; 24 cm
Стр. 713: По е ме на ше мла до сти 
/ Пе ро Зу бац. – Стр. 383392: Пе
сме ко је смо во ле ли / Пе ро Зу бац. 
– Стр. 403418: Би бли о граф ски по
да ци о пе сни ци ма / Пе ро Зу бац.

1999

3765.   КЊИ ГА не жно сти : нај леп ше 
љу бав не по е ме свет ске по е зи је 
XX ве ка : ан то ло ги ја / [приредио] 
Пе ро Зу бац ; [вињете Мар ко Па
нић]. – Бе о град : Ver zal press, 1999. 
– 428 стр. : илу стр. ; 23 cm. – (Би
бли о те ка Ен ци кло пе ди је) (Енер
ги ја књи ге) 

Стр. 714: Је дан век љу ба ви / Пе ро 
Зу бац. – Стр. 413428: По да ци о 
пе сни ци ма и њи хо вим ва жни јим 
пе снич ким де ли ма / Пе ро Зу бац.

3766.   НАЈ ЛЕП ШЕ при че / из бор и 
пред го вор Пе ро Зу бац. – Бе о град : 
Ver zal press, 1999 (Бе о град : Чи
го ја штам па). – 228 стр. ; 21 cm. 
– (Би бли о те ка за џеп) 
Стр. 723: О пи сци ма, о при ча ма 
/ Пе ро Зу бац. – Стр. 401408: Уме
сто по го во ра / Пе ро Зу бац. 

2000

3767.   СЕД МИ фе сти вал пе сни ка за 
де цу Бул ка, Цр вен ка, 6, 7. и 8. сеп
тем бар 2000. го ди не : [десет нај бо
љих пе са ма на сед мом фе сти ва лу] 
/ пе сме ода бра ли Во ја Мар ја но вић, 
Пе ро Зу бац, Зо ран Ђу мић Ва ња, 
Ми лан Мр даљ Мр ђа. – Цр вен ка : 
Књи жев ни клуб „Кр че ви не”, 2000. 
– 17 стр. ; 21 cm

2002

3768.   МЕ ЂУ ја вом и мед сном : два 
ве ка срп ског пе сни штва : цвет ник. 
Књ. 1 / [приредио] Пе ро Зу бац. – 
Ру ма : Срп ска књи га, 2002 (Ру ма : 
Срп ска књи га Гра фам про мет). – 
184 стр. ; 20 cm. – (Гра ди на. Цвет
ни ци Срп ске књи ге ; 1)
Стр. 79: Пе сме ко је оста ју / Пе ро 
Зу бац. – Стр. 167171: Од бра на од 
за бо ра ва / Пе ро Зу бац. – Стр. 172: 
На по ме не о фо то гра фи ја ма / Пе ро 
Зу бац. – Стр. 173184: Би о би бли
о граф ски по да ци / Пе ро Зу бац.

3769. МАК СИ МО ВИЋ, Десанка
Szélaltató : válogatás a költő 

gyermekverseiből : [házi olvasmány 
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az általános iskolák 3. osztálya szá
mára] / De san ka Mak si mo vić ; [vá
logatta és a sajtó alá ren dez te Pe ro 
Zu bac ; fordította Fülöp Gábor ; 
illusztrálta Su za na Ku bi nec]. – 3. 
kiad. – Бе о град : За вод за уџ бе ни
ке и на став на сред ства, 2002 (Su
bo ti ca : Mi ner va). – 55 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Házi olvasmány 3) 
Str. 5: Találkozás De san ka Mak si
mo vić ver se i vel / Pe ro Zu bac. – Str. 
5152: De san ka Mak si mo vić költői 
világa / Pe ro Zu bac. – Str. 53: Kevésbe 
ismert sza vak jegyzéke / Pe ro Zu bac. 

2004

3770.   СНО ВИ и сви та ња : [з борник 
на гра ђе них ра до ва са књи жев
ног кон кур са „Ба нат ско се ло” 
Би бли о те ке „Бран ко Ра ди че вић” 
и Клу ба књи ге „Бран ко Ра ди че
вић” Житиш те] / [из бор пе са ма 
Пе ро Зу бац, Сло бо дан Ман дић, 
Ду шан Милићев]. – Жи ти ште : 
Би бли о те ка „Бран ко Ра ди че вић”, 
2004. – 99 стр. ; 21 cm

3771. МАК СИ МО ВИЋ, Десанка
Szélaltató : válogatás a költő 

gyermekverseiből : [házi olvasmány 
az általános iskolák 3. osztálya szá
mára] / De san ka Mak si mo vić ; [vá
logatta és a sajtó alá ren dez te Pe ro 
Zu bac ; fordította Fülöp Gábor ; 
illusztrálta Su za na Ku bi nec]. – 4. 
kiad. – Бе о град : За вод за уџ бе ни
ке и на став на сред ства, 2004 (Su
bo ti ca : Mi ner va). – 55 str. : ilu str. ; 
20 cm. – (Házi olvasmány 3) 
Str. 5: Találkozás De san ka Mak si
mo vić ver se i vel / Pe ro Zu bac. – Str. 
5152: De san ka Mak si mo vić költői 
világa / Pe ro Zu bac. – Str. 53: Ke

vésbe ismert sza vak jegyzéke / Pe ro 
Zu bac. 

2006

3772.   БУЛ КА : три на е сти фе сти вал 
пе сни ка за де цу : [десет нај бо љих 
аутора] / [песме ода бра ли Пе ро 
Зу бац, Спа со је Ла бу до вић, Ми
лан Мрдаљ]. – Цр вен ка : Ор га ни
за ци о ни од бор фе сти ва ла пе сни
ка за де цу „Бул ка” : Дом кул ту ре, 
2006. 19 стр. ; 21 cm

3773.   ПО СЛУ ШАЈ пти це : збор ник 
пе са ма и при ча / Осам на е сти Не
ве нов фе сти вал де це пе сни ка, Са
ви но Се ло, 2006. ; [уредник Пе ро 
Зубац]. – Бе о град : Ве дес, 2006 
(Бе о град : Ве дес). – 118 стр. ; 21 cm 
Стр. 78: Нео до љи ва ле по та птич
јег пе ва / Дра го мир Ћу ла фић. 

3774.   С оне стра не ду ге : срп ско 
пе сни штво за де цу и мла де од За
ха ри је Ор фе ли на до Љу би во ја 
Ршу мо ви ћа. Књ. 1 / [приредио] 
Пе ро Зу бац. – Но ви Сад : Ме диа 
ин вент  ; Ру ма  : Срп ска књи га, 
2006 (Ру ма : Срп ска књи га). – 789 
стр. ; 21 cm. – (Би бли о те ка Цвет
ни ци) 
Стр. 512: О срп ском пе сни штву 
за де цу / Пе ро Зу бац. – Стр. 757
789: По да ци о пи сци ма / Пе ро 
Зу бац. 

3775. ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ду шко 
У два рач на ве ли ком од мо

ру : пе сме за де цу и омла ди ну / Ду
шко Три фу но вић ; иза брао Пе ро 
Зу бац. – Но ви Сад : Stylos, 2006. 
– 466 стр., [16] стр. с та бла ма (фо
то гр.) ; 22 cm. – (Иза бра на де ла)
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Ст р. 429441: Раз ве дра ва ње све та 
у ли те ра ту ри за де цу Ду шка Три
фу но ви ћа / Пе ро Зу бац. – Стр. 443
447: Се лек тив на би бли о гра фи ја / 
Ми ра Ми ља но вић. – Стр. 448450: 
Но ви при ло зи за се лек тив ну би
бли о гра фи ју Ду шка Три фу но ви
ћа / [Перо Зубац]. – Стр. 451454: 
Об ја вље не књи ге Ду шка Три фу
но ви ћа / [Перо Зубац]. – Стр. 454: 
За јед нич ке књи ге / [Перо Зубац]. 
– Стр. 455456: Нај о снов ни је о 
пе сни ку / [Перо Зубац].

3776. ТРИ ФУ НО ВИЋ, Ду шко 
Ча сна дoколица : иза бра не 

пе сме / Ду шко Три фу но вић ; иза
брао Пе ро Зу бац. – Но ви Сад : 
Stylos, 2006. – 490 стр., [16] стр. с 
та бла ма (фо то гр.) ; 22 cm. – (Иза
бра на де ла)
Ст р. 405469: Са вре ме но и све
вре ме но у по е зи ји Ду шка Три фу
но ви ћа / Пе ро Зу бац. – Стр. 471
475 : Се лек тив на би бли о гра фи ја 
/ Ми ра Ми ља но вић. – Стр. 476
478: Но ви при ло зи за се лек тив ну 
би бли о гра фи ју Ду шка Три фу но
ви ћа / [Перо Зубац]. – Стр. 479 
482: Об ја вље не књи ге Ду шка Три
фу но ви ћа / [Перо Зубац]. – Стр. 
482: За јед нич ке књи ге / [Перо 
Зубац]. – Стр. 483484: Нај о снов
ни је о пе сни ку / [Перо Зубац].

2008

3777.   ПОД јед ном друк чи јом зве
здом : Вој во ди на у пе сма ма срп
ских пе сни ка вој во ђан ских / при
ре дио Пе ро Зу бац. – Ру ма : Срп
ска књи га, 2008 (Ру ма : Срп ска 
књи га). – 106 стр. : сли ке ау то ра ; 

20 cm. – (Гра ди на. Цвет ни ци Срп
ске књи ге ; 3) 
Стр. 56: Увод не ре чи / Пе тар Јо
ва но вић. – Стр. 78: Уме сто пред
го во ра / Пе ро Зу бац. – Стр. 101105: 
Би бли о граф ски по да ци / [Перо 
Зубац]. 

3778. СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Ми ли ца Срп
ки ња 

Пе сме / Ми ли ца Сто ја ди но
вић Срп ки ња ; при ре дио Пе ро Зу
бац. – Бач ка Па лан ка : Дру штво 
за на у ку и ства ра ла штво Ло гос, 
2008 (Че ла ре во : Гра фо оф сет). – 
486 стр., [16] стр. с та бла ма (факс.) : 
ау то ро ве сли ке ; 22 cm. – (Са бра
на де ла Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње) (Би бли о те ка Срп ска 
кул тур на ба шти на) 
Стр. 783: Пред го вор / Пе ро Зу бац. 
– Стр. 459478: Ми ли ца Сто ја ди
но вић Срп ки ња : све тло име у 
там ним вре ме ни ма / Пе ро Зу бац. 
– Стр. 479481: На по ме не уз ово 
из да ње / [Перо Зубац] . – Стр. 483
486: Пе сме у књи га ма Ми ли це 
Сто ја ди но вић Срп ки ње / [Перо 
Зубац].

3779. СТО ЈА ДИ НО ВИЋ, Ми ли ца Срп
ки ња 

У Фру шкој го ри 1854 / Ми
ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња. 
Спо ме ни ца М. С. С. / при ре дио 
Пе ро Зу бац. – Бач ка Па лан ка : 
Дру штво за на у ку и ства ра ла штво 
Ло гос, 2008 (Че ла ре во : Гра фо
оф сет). – 513 стр. ; 24 cm. – (Са бра
на де ла Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње) (Би бли о те ка Срп ска 
кул тур на ба шти на)
Ст р. 493513: Ми ли ца Сто ја дино
вић Срп ки ња : све тло име у там



364

ним вре ме ни ма / Пе ро Зу бац. – 
Стр. [515]: На по ме не уз ово из да
ње / П. З.

2009

3780.   КАД ср це за све тлу ца : ан то
ло ги ја но ви јег срп ског пе сни штва 
за де цу и мла де : (од Љу би во ја 
Ршу мо ви ћа до Ју ли је Мар ја но
вић) / [приредио] Пе ро Зу бац. – 
Ру ма : Срп ска књи га, 2009 (Ру ма : 
Срп ска књи га). – 871 стр. ; 20 cm. 
– (Би бли о те ка Цвет ни ци)
„Овај из бор... на ста вак је књи ге 
’С оне стра не ду ге’...” → по го вор. 
– Стр. 511: О срп ском пе сни штву 
за де цу / Пе ро Зу бац. – Стр. 858
871: По го вор / Пе ро Зу бац.

2011

3781.   ВО ДО СКОК ре чи : [из бор пе
са ма и крат ких прича] / Два де сет 

тре ћи Не ве нов фе сти вал де це 
пе сни ка, Са ви но Се ло, 2011  ; 
[уред ник Пе ро Зубац]. – Бе о град : 
Ве дес, 2011 (Бе о град : Ве дес). – 
106 стр. ; 21 cm
Стр. 5: Ча роб ни во до скок ре чи / 
Пе ро Зу бац.

2012

3782.   ОД РА СТАМ : [из бор пе са ма 
и крат ких прича] / Два де сет че
твр ти Не ве нов фе сти вал де це пе
сни ка, Са ви но Се ло, 2012 ; [уред
ник Пе ро Зубац]. – Бе о град : Ве дес, 
2012 (Бе о град : Ве дес). – 111 стр. ; 
21 cm
Стр. 3: Од ра ста ња уз Не ве нов фе
сти вал / Дра го мир Ћу ла фић.

ПРИ ЛО ЗИ

1965

3783.   Pa no ra ma mla de srp ske po e
zi je : de set pje sa ma mla dih / pri re dio 
P. Zu bac.
U: Po let. – God. 3, br. 2021 (okt.
nov. 1965), str. 8.

1967

3784.   10 [de set] pje sa ma mla dih / 
[pri re dio P. Zu bac]. 
U: Po let. – God. 2, br. 1112 (sep.
okt. 1967), str. 38.

3785.   10 [de set] pje sa ma mla dih / 
[pri re dio P. Zu bac].
U: Po let. – God. 2, br. 14 (dec. 1967), 
str. 23.

1968

3786.   10 [de set] pje sa ma mla dih / 
[pri re dio P. Zu bac].
U: Po let. – God. 3, br. 16 (feb. 1968), 
str. 26.

1969

3787.   Mla dost Su tje ske 69 : bil ten br. 
7 / ure dio Pe ro Zu bac.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 129130 (junjul 1969), str. 
3435.
Od lom ci iz šest bil te na Su sre ta „Mla
dost Su tje ske 69”.

1970

3788.   Go ra no vo pro le će 70 / iz bor 
Pe ro Zu bac.
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U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
16, br. 139 (apr. 1970), [str. 26 a27b].

3789.   Mla dost Su tje ske ’70 : bil ten 6 
/ ure dio Pe ro Zu bac.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
16, br. 142 (avg.sep. 1970), str. [37а
37b].

1974

3790.   Na gra đe ni su oni ko ji do đu.
U: Ve čer nji list. – ISSN 03505006. 
– God. 18, br. 4637 (31. avg. i 1. sep. 
1974), str. 1011.
Kul tur ni pri log li sta po sve ćen je Struš
kim ve če ri ma po e zi je; gostured nik je 
Pe ro Zu bac.

1977

3791.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 136 (216. jun 1977), str. 3.

3792.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 137 (1630. jun 1977), str. 3.

3793.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 142 (25. avg. 8. sep. 1977), str. 3.

3794.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 129 (24. feb. 10. mart 1977), 
str. 3.

3795.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 143 (923. sep. 1977), str. 3.

3796.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 141 (1125. avg. 1977), str. 3.

3797.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 148 (17. nov. 1. dec. 1977), str. 3.

3798.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 132 (721. apr. 1977), str. 3.

3799.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 144 (22. sep. – 6. okt. 1977), str. 3.

3800.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 130 (1024. mart 1977), str. 3.

3801.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 140 (28. jul – 11. avg. 1977), str. 3.

3802.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 126 (1327. jan. 1977), str. 3.

3803.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 131 (24. mart – 7. apr. 1977), 
str. 3.

3804.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 150 (1529. dec. 1977), str. 3.
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3805.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 138 (30. jun – 14. jul 1977), str. 3.

3806.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 147 (317. nov. 1977), str. 3.

3807.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 134 (519. maj 1977), str. 3.

3808.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 139 (1428. jul 1977), str. 3.

3809.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 128 (1024. feb. 1977), str. 3.

3810.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 133 (21. apr. – 5. maj 1977), 
str. 3.

3811.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 5, 
br. 127 (27. jan. 10. feb. 1977), str. 3.

3812.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, бр. 149 (115. dec. 1977), str. 3.

3813.   Pe sni ko va reč o Ti tu / iz bor 
po e zi je sa či nio P. Zu bac.
U: Stav. – ISSN 03513629. – God. 2, 
br. 45 (le toje sen 1977), str. 6787.

1978

3814.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 159 (20. apr. – 4. maj 1978), 
str. 3.

3815.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 165 (13 – 27. jul 1978), str. 3.

3816.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 157 (23. mart – 6. apr. 1978), 
str. 3.

3817.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 155 (23. feb. – 9. mart 1978), 
str. 3.

3818.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 6, 
br. 166 (27. jul 10. avg. 1978), str. 3.

3819.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
5, br. 151 (20. dec. 1977 – 12. jan. 
1978), str. 3.

3820.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 158 (6 20. apr. 1978), str. 3.

3821.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 6, 
br. 161 (18. maj – 1. jun 1978), str. 3.
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3822.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 153 (26. jan. – 9. feb. 1978), 
str. 3.

3823.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 154 (923. feb. 1978), str. 3.

3824.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 162 (115. jun 1978), str. 3.

3825.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 163 (1529. jun 1978), str. 3.

3826.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 169 (721. sep. 1978), str. 3.

3827.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 156 (923. mart 1978), str. 3.

3828.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 152 (1226. jan. 1978), str. 3.

3829.   Nok tur no : no ve pje sme na ših 
pje sni ka u iz bo ru Pe re Zup ca.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
6, br. 160 (4 18. maj 1978), str. 3.

1980

3830.   Про ле ће зла том иза тка сан 
/ из бор Пе ро Зу бац. 

У: Деч је искре. – ISSN 03526879. 
– Год. XV (окт. 1980), стр. 6568.
Из бор деч јих ра до ва.

3831.   ТИ све моћ ни, ма ли сно ви / 
из бор Пе ро Зу бац.
У: Деч је искре. – ISSN 03526879. 
– Год. XV, бр. 2 (окт. 1980), стр. 
8184.
Из бор деч јих ра до ва.

1987

3832.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 13, br. 3 (je sen 1987), str. 5862.

3833.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 13, br. 4 (zi ma 1987), str. 8289.

3834.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 13, br. 12 (pro le ćele to 
1987), str. 7884. 

1988

3835.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 14, br. 3 (je sen 1988), str. 5662.

1989

3836.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 15, br. 12 (pro le ćele to 1989), 
str. 5862.

3837.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
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U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– God. 15, br. 34 (je senzi ma 
1989), str. 6267.

3838.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1550 (2. okt. 1989), 
str. 7.

3839.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550. 
– Год. 33, бр. 1559 (4. дец. 1989), 
стр. 7.

3840.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550. 
– Год. 33, бр. 1555 (6. нов. 1989), 
стр. 7.

3841.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1548 (18. sep. 1989), 
str. 7.

3842.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1553 (23. okt. 1989), 
str. 7.

3843.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1562 (25. dec. 1989), 
str. 7.

3844.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550, 
год. 33, бр. 1561 (18. дец. 1989), str. 
7.

3845.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
У: Ма ле но ви не. – ISSN 04608550. 
– Год. 33, бр. 1551 (9. окт. 1989), 
стр. 7.

3846.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца. 
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1552 (16. okt.1989), 
str. 7.

3847.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца.
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1556 (13. nov. 1989), 
str. 7.

3848.   Чи тан ка за за љу бље не : на ша 
и свјет ска по е зи ја у из бо ру Пе ре 
Зуп ца. 
U: Ma le no vi ne. – ISSN 04608550. 
– God. 33, br. 1560 (11. dec.1989), 
str. 7.

1990

3849.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 16, br. 34 (je senzi ma 1990), 
str. 7679.

3850.   Iza bra no iz no vih ru ko pi sa / 
[o da bra o] Pe ro Zu bac.
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U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 16, br. 12 (pro le ćele to 1990), 
str. 4448.

1998

3851.   Ја те че кам, че кам с не стр пље
њем / ода брао Пе ро Зу бац.
У: Ал ма нах : ка лен дар за 1998 
(Сом бор). – ISSN 14506165. – 
(1998), стр. 218262.

2007

3852.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (17. дец. 2007), стр. 47.

3853.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (24. дец. 2007), стр. 
[47].

3854.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (26. нов. 2007), стр. 
47.

2008

3855.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (9. јун 2008), стр. [47].

3856.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.

У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (12. мај 2008), стр. 
[47].

3857.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (28. апр. 2008), стр. 
[47].

3858.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (5. мај 2008), стр. 
[47].

3859.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (19. мај 2008), стр. 
[47].

3860.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (26. мај 2008), стр. 
[47].

3861.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (2. јун 2008), стр. 
[47].

3862.   Пе снич ки спо ме нар / за вас 
при пре ма Пе ро Зу бац.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 55 (16. јун 2008), стр. 
[47].
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ЛИ ТЕ РА ТУ РА О СТВА РА ЛА ШТВУ П. ЗУБ ЦА

КЊИ ГЕ

3863. ШИ ПО ВАЦ, Не ђо 
Пе ро Зу бац у за ви ча ју по е

зи је / Не ђо Ши по вац. – Не ве си ње : 
Срп ско про свјет но и кул тур но 
дру штво Про свје та  ; Мо стар  : 

Срп ско пје вач ко дру штво Гу сле, 
2009. – 392 стр. : илу стр. ; 24 cm
Писац ове књи ге Не ђо Ши по вац: 
стр. 389392. – На по ме не и би
бли о граф ске ре фе рен це уз текст.

ПРИ ЛО ЗИ

3864. АВ ДИЋ, Сенад
Pisanje po vi je sti gu mi com / 

Se nad Av dić. 
U: Po let. – ISSN 03516156. – Br. 
406 (7. apr. 1989), str. 13.
O bri sa nju Zubče vih pe sa ma iz či tan ki.

3865. АЛЕК СИЋ, Игор 
Те ле ви зиј ске ки ше Пе ра Зуп

ца / И. Алек сић.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 58, бр. 19130 (6. мај 2000). 
РТВ Днев ник, стр. 5.
При каз еми си је „Пи сци за де цу у 
вре ме ну рат ном”.

3866. АЛЕЧ КО ВИЋ НИ КО ЛИЋ, Мила
[О Пе ри Зубцу].

У: У до му мо је мајкe / Ми ла Алеч
ко вић Ни ко лић. – Бе о град : Слу
жбе ни гла сник, 2012. – Стр. 7, 
164, 169, 176177. 

3867. АНИ ЧИЋ, С.
No vi film o La zi Ko sti ću : Te

sli nu dio Len ku / S. Ani čić.
U: 24 sa ta. – Br. 1919 (14. mart – 16. 
mart 2014), str. 1213.
O pre mi je ri do ku men tar noigra nog 
fil ma „Do ba Dun đer skih”, sce na rio 
Pe ro Zu bac.

3868. АН ТИЋ, Ми ро слав 
По ла ступ ца за Зуб ца / Ми

ро слав Ан тић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 27. [тј. 28], бр. 8210 (9. сеп. 
1969), илу стр., стр. 5.

3869.   Ne ki dru gi Pe ro Zu bac / Mi
ro slav An tić.
U: Mo star ske ki še i ne ko dru go more 
/ Pe ro Zu bac; iz bor Mi ro slav An tić. 
– Za greb : Mla dost, 1981. – Str. 313
314. 

3870.   Ne ki dru gi Pe ro Zu bac / Mi
ro slav An tić.
U: Mo star ske ki še i ne ko dru go more 
/ Pe ro Zu bac  ; [i zbor Mi ro slav 
Antić]. – 2. izd. – Za greb : Mla dost, 
1984. – Str. 313314.

3871.   [Рукопис збир ке пе са ма „Што 
се на ме Дар ја љу ти”...] / Ми ро  слав 
Ан тић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 210211.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Ре
цен зи ја
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3872.   Ne ki dru gi Pe ro Zu bac / Mi ro
slav An tić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 359361.

3873.   Ume sto pred go vo ra / Mi ro slav 
An tić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 352354.

3874. АР ПАД, Вицк о
In de xo ve no vo go diš nje če stit

ke : Pe ri Zup cu, glav nom i od go
vor nom ured ni ku „Po lja” / Vic ko 
Ar pad.
U: In dex. – ISSN 0353717X. – God. 
12, br. 1845 (25. de cem bar 1969), 
str. 24.

3875. АР СИЋ, Влада
Sto go di na sa mo će / Vla da 

Ar sić.
U: Press ma ga zin. – Br. 215 (19. dec. 
2010), str. 1517.
Po vo dom sto go diš nji ce smr ti La ze Ko
sti ća pre net raz go vor sa P. Zub cem, 
au to rom stu di je „Len ka Dun đer ski”. 

3876. АЋИН, Јо ви ца 
Хи ро ман ти и дру ги / Јо ви ца 

Аћин. 
У: Омла дин ске но ви не. – ISSN 
03513785. – Бр. 86 (25. сеп. 1976), 
стр. 14.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Раз лог 
бла го сти”, Но ви Сад, 1975.

3877.   Dra gi Pe ro : (iz pi sma, 1978.) 
/ Jo vi ca Aćin.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 326327.

3878.   Hi ro man ti i dru gi / Jo vi ca Aćin. 
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 312313.

3879. БА БА, Јоан
Ecouri vi a bi le în timp = [O d

je  ci ži vo ta u vre me nu] / Ioan Ba ba. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504147. – 
God. 57, br. 68 (2004), str. 39.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Plo i le din 
Mo star”, Pan če vo, 2004.

3880.   Eco u ri vi a bi le în timp = [O dje
ci ži vo ta u vre me nu] / Ioan Ba ba.
U: Plo i le din Mo star / Pe ro Zu bac ; 
tra du ce re din lim ba sârbă de Slav co 
Almăjan, Ang hel Dumbrăveanu şi 
Ioan Ba ba. – Pan ci o va : Li ber ta tea, 
2004. – Str. 34.

3881.   Eco u ri vi a bi le în timp = [O dje
ci ži vo ta u vre me nu] / Ioan Ba ba.
U: Li ber ta tea. – ISSN 03504166. 
– God. 60, br. 40 (okt. 2004), str. 9.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še”, Ru ma, 2002.

3882. БА БИЋ, Го ран 
Ма кон до на ше мла до сти / 

Го ран Ба бић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
76, бр. 346347 (1213. дец. 1998), 
стр. 9.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ово 
сам ја”, Бе о град, 1997.

3883.   Ma kon do na še mla do sti / Go
ran Ba bić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 358359.

3884.   Дје тињ ство у Не ве си њу / Го
ран Ба бић.
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У: Гле Ср би и оста ли / Го ран Ба
бић. – Бе о град : Чи го ја штам па, 
2005. – Стр. 228230.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ово 
сам ја”, Бе о град, 1997.

3885. БА БИЋ, Сава
Čaša bla go sti Pe re Zup ca / Sava 

Ba bić. 
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – 
God. 1, br. 18 (28. okt. 1975), str. 10.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Raz log bla
go sti”, No vi Sad, 1975.

3886.   Ča ša bla go sti Pe re Zup ca. 
U: U sen ci knji ge : pri ka zi / Sa va Ba
bić. – Irig ; No vi Sad : Srp ska či ta
o ni ca i knji žni ca, 1981. – Str. 1315.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Raz log bla
go sti”, No vi Sad, 1975.

3887. БА БИЋ, Сеја
[Пред на ма је...] / Се ја Ба бић.

У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 191.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ствара
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Одло
мак из тек ста „По вер љив раз го вор 
са де те том”.

3888. БА ТИ НИЋ, Јо ва н
У век су игра ли на кар ту крат

ког пам ће ња : не би нас за чу ди ло 
да се, по сле све га, по но во у не ком 
фо ру му чу је реч Пе ра Зуп ца...
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 75, бр. 26959 (19. окт. 1988), 
стр. 16.

3889. БЕ ЛЕ СЛИ ЈИН, Драгана
Zubac na sta vljač tra di ci je Ko

sti ća i Di sa / D. Be le sli jin. 

U: Gra đan ski list. – ISSN 014509725. 
– God. 3, br. 770 (24. jan. 2003), str. 
11.
O pro mo ci ji knji ge „Mo li tva za Sla đa
nu Đor đe vić”.

3890.   БЕ ЛЕ ШКА о пи сцу.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 1819.

3891. БЕР БЕР, Сто јан 
Дан Ла зе Ко сти ћа / Сто јан 

Бер бер.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 110, бр. 35777 (17. јун 2013), 
стр. 15.
О ма ни фе ста ци ји на ко јој је П. Зу
бац до био На гра ду „Ве нац Ла зе Ко
сти ћа”.

3892. БИ ЛО СНИЋ, То ми слав Ма ри ја н
И спо вест о ге не ра ци ји / То

ми слав Ма ри јан Би ло снић. 
У: Рад. – ISSN 03504514. – Год. 33, 
бр. 33 (19. авг. 1977), стр. 19.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ti da ni”, 
Irig, No vi Sad, 1976.

3893.   Is po vi jest o ge ne ra ci ji : kri tič
ki tek sto vi Pe re Zub ca / To mi slav 
Ma ri jan Bi lo snić. 
U: Od jek. – ISSN 00298387. – God. 
30, br. 1314 (ju li 1977), str. 19.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ti da ni”, 
Irig, No vi Sad, 1976.

3894.   Pe ro Zu bac : Mo star ske ki še i 
ne ko dru go mo re... / To mi slav Ma
ri jan Bi lo snić.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
9, бр. 29 (ле то 1982), стр. 141142.
Za jed. stv. nasl.: No tes kri ti ča ra. – Pri
kaz knji ge.
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3895.   Lju bav ni cr tež ri je či ma / To mi
slav Ma ri jan Bi lo snić. 
U: Slo bod na Dal ma ci ja. – ISSN 0350
4662. – God. 40, br. 12283 (20. okt. 
1984), str. 14.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ram za 
sli ku le ta”, Za greb, 1983.

3896.   Lju bav ni cr tež ri je či ma / Tomi
slav Ma ri jan Bi lo snić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 319320.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ram za 
sli ku le ta”, Za greb, 1983.

3897. БЛЕ ЧИЋ, Ми ха и ло 
Мо стар ске су зе / Ми ха и ло 

Бле чић. 
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 27, бр. 1390 (14. окт. 
1993), стр. 42.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо
стар ске ки ше и но ве пе сме”, Бе о
град, 1993.

3898.   Ноћ ве ка / Ми ха и ло Бле чић. 
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 27 (4. нов. 1993), стр. 44.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „По ро
дич на ве че ра”, Ник шић, Но ви Сад, 
Бе о град, 1993.

3899.   Mo star ske su ze / Mi ha i lo Ble či ć
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 335336.

3900.   Noć ve ka / Mi ha i lo Ble čić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 343344.

3901. БО ГУ ТО ВИЋ, Дра ган 
Сти хо ви о се би / Дра ган Бо

гу то вић. 

У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 45 (8. јун 1997), стр. 21.
Бе ле шка о књи зи „Ово сам ја”.

3902.   По е ме љу ба ви / Дра ган Бо
гу то вић. 
У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 47 (20. феб. 1999), стр. 
14.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Злат ни 
сти хо ви”, Бе о град, 1998.

3903.   Ле по те игре / Дра ган Бо гу
то вић. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 47 (18. јул 1999), стр. 10.
Бе ле шка о књи зи „Лет из над де тињ
ства”.

3904.   Пе чат вре ме на : „Там не ри ме” 
Пе ре Зуп ца / Дра ган Бо гу то вић. 
У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 49 (29. дец. 2001), стр. 
20.

3905.   Pe čat vre me na / Dra gan Bogu
to vi ć
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 331.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Там не 
ри ме”, Бе о град, 2001.

3906.   Пе сма му ми ри ше / Д. Бт.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 59 (8. феб. 2012), стр. 15.
Вест да је П. Зу бац до бит ник на гра
де Пе сма над пе сма ма Клу ба умет
нич ких ду ша из Мр ко њић Гра да.

3907.   При зна ње Зуп цу / Д. Бт.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (18. јул 2013), стр. 16.
Вест о на гра ди Шу шњар 2013, до де
ље ној на Ме ђу на род ном књи жев ном 
су сре ту.
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3908.   Сун ча ни сат / Д. Бт.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (1. јун 2013), стр. 15.
Вест о на гра ди Сун ча ни сат за књи
жев но де ло и под сти цај деч јег ства
ра ла штва.

3909. БО ЈО ВИЋ, Са во
О „Књи зи жи во та” / Са во 

Бо јо вић.
У: Књи га жи во та / [приредили] 
Дра го мир Јер ко вић, Пе ро Зу бац, 
Зо ран Га јић. – Бе о град : ICR, 1995. 
– Стр. 910.

3910. БРАЈ КО ВИЋ, Дра го мир 
Пред зна ним зна ме њи ма / 

Дра го мир Брај ко вић. 
У: Књи жев на реч. – ISSN 0350
4115. – Год. 10, бр. 161 (25. феб. 
1981), стр. 19.
При каз књи га: Пе ро Зу бац: 1. „Не ко 
дру ги”, Зре ња нин, 1980 ; 2. „Отво
ре ни сан”, Су бо ти ца, Бе о град, 1980.

3911.   Kon ti nu i ran rast / Dra go mir 
Braj ko vić. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 27, knj. 55, sv. 5 (sep.okt. 1981), 
str. 588590.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še i ne ko dru go mo re”, Za greb, 1981.

3912.   Ми рис беј ту ра на / Дра го мир 
Брај ко вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
62, бр. 353 (19. дец. 1984), стр. 9.
При каз књи ге.

3913.   Пе сник ти хе се те / Дра го мир 
Брај ко вић. 
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – 
Год. 12, бр. 40 (про ле ће 1985), стр. 
98101.

При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ми рис 
беј ту ра на”, Бе о град, 1984.

3914.   О пе сма ма за пи са но / Дра
го мир Брај ко вић. 
У: Там не ри ме / Пе ро Зу бац. – Бео
град : Чи го ја штам па, 2001. – Стр. 
6970.

3915.   Još uvek otvo re na knji ga / Dra
go mir Braj ko vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 276277.

3916.   No ve knji ge: „Mi ris bej tu ra na” 
/ Dra go mir Braj ko vić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 324.

3917.   O „Mo star skim ki ša ma” / Dra
go mir Braj ko vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 277279. 

3918.   O ra nim pe sma ma Pe re Zub
ca / Dra go mir Braj ko vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 279283.

3919.   U du hu već po zna te po e ti ke / 
Dra go mir Braj ko vić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 349351.

3920.   Два Зуп че ва за ви ча ја / Дра
го мир Брај ко вић. 
У: Мо ли тве ник сна : иза бра не пе
сме / Пе ро Зу бац ; [из бор песaма 
Ми лан Гу тић и чла но ви Ин стел
кл уба]. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
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Но ви Сад : Ин стелин же ње ринг, 
2004. – Стр. 155156.

3921.   Dva Zup če va za vi ča ja / Dra
go mir Braj ko vić.
U: Mo li tve nik sna : iza bra ne pe sme 
/ Pe ro Zu bac ; [i zbor pe sa ma Mi lan 
Gu tić i čla no vi In stelklu ba]. – 
Ruma : Srp ska knji ga ; No vi Sad : In
stelin že nje ring, 2004. – Str. 155156.

3922.   O „Mo star skim ki ša ma” / Dra
go mir Braj ko vić.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 9192.

3923.   О „Мо стар ским ки ша ма” / 
Дра го мир Брај ко вић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 9596.

3924. БРАН КО ВИЋ, Бра ни слав В.
Цвет ник пе са ма за де цу и 

мла де / Бра ни слав В. Бран ко вић.
У: Са вре ме ник. – ISSN 03543021. 
– Бр. 181182183 (2010), стр. 117119.
При каз књи ге: „Кад ср це за све тлу
ца”, при ре дио Пе ро Зу бац, Ру ма, 
2009.

3925. В. В. С.
На гра да / В. В. С. 

У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 50 (10. нов. 2007), стр. 
27.
По во дом Но вем бар ске по ве ље гра да 
Но вог Са да.

3926. В. М.
Пти це у гру ди ма / В. М.

У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 50 (10. апр. 2002), стр. 
18.

3927. ВА ЛЕН ТО ВАБе лић, Зденка
Dozreté mar hu le mo starských  

da ždov = [Sa zre le kaj si je mo star skih 
kiša] / Zden ka ValentováBelićová. 
U: Hlas ĺudu. – ISSN 00182869. – 
God. 60, br. 35 (2003), str. 28. 
Pri kaz edi ci je: Pe ro Zu bac: „Iza bra ne 
pe sme”, No vi Sad, 2003.

3928. ВЕ СЕ ЛИ НОВ, Верона
Pesnik ti he i si lo vi te li ri ke / 

Ve ro na Ve se li no v
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 345346.

3929. ВИ ТЕ ЗО ВИЋ, Милован
Pisma sa mom se bi / Mi lo van 

Vi te zo vić.
U: Jež. – ISSN 00216917. – Br. 2246 
(23. jul 1982), str. 9.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Pi sma po
ver lji va”, Beo grad, [1981].

3930.   У фор ми пи са ма / Ми ло ван 
Ви те зо вић. 
У: Јеж. – ISSN 00216917. – Год. 54, 
бр. 2379 (1985), стр. 8.
При каз књи га: Пе ро Зу бац: 1. „Деч
је ср це”, Зре ња на ин, 1984 ; 2. „Да не 
чу је не ко”, Но ви Сад, 1984.

3931.   [Предмет ове ру бри ке је сте 
Зуп че ва пе снич ка...] / Ми ло ван 
Ви те зо вић.
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 193194.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ствара
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло
мак из тек ста „Пи сма са мом се би”.

3932.   [Сваки чо век је са мо јед ном 
био де те...] / Ми ло ван Ви те зо вић.
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У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 199200.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства ра
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло
мак из тек ста „У фор ми пи са ма”.

3933. ВОЈ НИЋ ПУР ЧАР, Пет ко 
Би ље, сли ке, не по врат но де

тињ ство / Пет ко Вој нић Пур чар. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 43, бр. 13654 (1. нов. 1984). 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, бр. 255, 
стр. IV.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ми рис 
беј ту ра на”, Бе о град, 1984.

3934.   Bi lje, sli ke, ne po vrat no de tinj
stvo / Pet ko Voj nić Pur čar. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 325327.

3935. ВР ЖИ НА, Ми ло ван 
Зу бац, Пе ро / Ми ло ван Вр

жи на. 
У: Ко је ко у на шем ху мо ру, са ти ри 
и ка ри ка ту ри / при ре дио Ми ло
ван Вр жи на. – Беогрaд : Оши ша ни 
јеж, 1998. – Стр. 6970.

3936. ВУ КАЈ ЛО ВИЋ, Стеван
Snovitočudesno je van đe lje po 

du ši / Ste van Vu kaj lo vić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 344
345.

3937.   „Tam ne ri me” / Ste van Vu kaj
lo vić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 326
327.
Pri kaz knji ge.

3938. ВУК МИ РО ВИЋ, Ђор ђе 
За бра ње на љу бав Ла зе Ко

сти ћа / Ђор ђе Вук ми ро вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (23. авг. 2013), ТВ 
но во сти, стр. 15.
О тв фил му „До ба Дун ђер ских”, ау
тор сце на ри ја Пе ро Зу бац.

3939. ВУ ЛИ ЋЕ ВИЋ, Ма ри на 
Лен ка Дун ђер ска / при пре

ми ла М. [Марина] Ву ли ће вић. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 107, бр. 34773 (28. авг. 2010), 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 54, 
бр. 20, стр. 04.
Бе ле шка о књи зи „Лен ка Дун ђер
ска”.

3940. ГА РИЋ, Д.
Pe ri Zup cu na gra da Ste van 

Pe šić / D. Ga rić.
U: Gra đan ski list. – ISSN 1450
9725. – God. 9, br. 2937 (30. dec. 
2008), str. 25.
Be leš ka po vo dom do bi ja nja na gra de.

3941. ГИ КИЋ-ПЕ ТРО ВИЋ, Рад ми ла 
Пе ро Зу бац : „Пти це у гру

ди ма” / Рад ми ла Ги кићПе тро вић. 
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 175 (јан. 2002), стр. 15.

3942.   Пе ро Зу бац : „Сме јуљ ци” / 
Рад ми ла Ги кићПе тро вић. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
653 (16. сеп. 2002), стр. 12.

3943. ГО ЈЕР, Градимир
Opori me lan ko li zam / Gra di

mir Go jer.
U: Po vra tak Mo sta ru / Pe ro Zu bac. 
– Sa ra je vo : Ra bic, 2005. – Str. 78. 

3944.   Опо ри ме лан ко ли зам / Гра
ди мир Го јер.
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У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
78.

3945.   По ла ступ ца за Пе ру Зуп ца 
/ Гра ди мир Го јер.
У: По вра так Мо ста ру/ Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
177178.

3946. ГО ЛИ ЈА НИН, Мом чи ло 
Ви ше од мо но гра фи је : (о ру

ко пи су књи ге Не ђа Ши пов ца Пе
ро Зу бац – у за ви ча ју по е зи је).
У: У сви је ту кри ти ке и бе ле три
сти ке / Мом чи ло Го ли ја нин. – 
Би је љи на : Мла дост, 2012. – Стр. 
6871.

3947. ГО ЛОБ, Звонимир
Bol i pje sma i te le / Zvo ni mir 

Go lob.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 262.

3948. ГОН ЧИН, Ми ло рад 
Ка ко су по ста ли пи сци : Перо 

Зу бац / Ми ло рад Гон чин. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 67 
(јун/јул 1998), стр. 8.

3949.   ГРАД тра ди ци је и мла до сти.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 50 (10. но вем бар 2007), 
стр. 19.
По во дом до де ле Но вем бар ске по ве
ље гра да Но вог Са да.

3950. ГР ГИЋ, Марица
Eh, kad bih znao sa kim sa da 

spa va / Ma ri ca Gr gić. 

U: San. – ISSN 03534618. – Br. 16 
(115. jun 1990), str. 67.
O Sve tla ni, in spi ra ci ji za „Mo star ske 
ki še”.

3951. ГР ГУ РИЋ, Ивана
Uživanja u him ni mo gu da 

poč nu / Iva na Gr gu rić. 
U: Gra đan ski list. – ISSN 14509725. 
– God 4, br. 14011402 (1617. okt. 
2004), str. 14.
O iz da nju knji ge „Mo star ske ki še” na 
ru mun skom je zi ku.

3952. ГРУ БАЧ, Стефан
Oblak to plih ki ša / Ste fan Gru

ba č
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 330.

3953.   Oblak to plih ki ša / Ste fan Gru
bač.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 300301.

3954. ГУ ТИЋ, Ми лан 
Пје сник „Мо стар ских ки ша” 

/ Ми лан Гу тић.
У: Мо ли тве ник сна : иза бра не пе
сме / Пе ро Зу бац ; [из бор песaма 
Ми лан Гу тић и чла но ви Ин стел
кл уба]. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
Но ви Сад : Ин стелин же ње ринг, 
2004. – Стр. 149153.

3955.   Pje snik „Mo star skih kišа” / 
Mi lan Gu tić.
U: Mo li tve nik sna : iza bra ne pe sme 
/ Pe ro Zu bac ; [i zbor pe sma Mi lan 
Gu tić i čla no vi In stelklu ba]. – 
Ruma : Srp ska knji ga ; No vi Sad : 
In stelin že nje ring, 2004. – Str. 149
153.
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3956. Д. Иг.
Zu bac, pri mer udvo riš tva u 

po e zi ji / D. Ig.
U: Gra đan ski list. – ISSN 01450
9725. – God. 7, br. 2505 (25. okt. 
2007), str. 6.
Ko men tar do de le No vem bar ske po ve
lje Pe ri Zup cu.

3957.   Mi lo rad Lo nić i Pe ro Zu bac 
grad ski la u re a ti? / D. Ig.
U: Gra đan ski list. – ISSN 01450
9725. – God. 7, br. 2485 (5. okt. 
2007), str. 6.

3958.   No vem bar ska po ve lja Pe ri 
Zup cu / D. Ig.
U: Gra đan ski list. – ISSN 01450
9725. – God. 7, br. 25212522 (1011. 
nov. 2007), str. 9.

3959.   Ok to bar ska na gra da Mi lo ra du 
Lo ni ću / D. Ig. 
U: Gra đan ski list. – ISSN 01450
9725. – God. 7, br. 2504 (24. okt. 
2007), str. 6.
Po vo dom do de le No vem bar ske po ve lje 
P. Zup cu.

3960. Д. С.
Љу бав не ки ше / Д. С. 

У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 50 (27. авг. 2002), стр. 
20.
Вест о из ла ску књи ге „Мо стар ске 
ки ше”.

3961. ДА МЈА НОВ, Са ва
К њи жев ност у Вој во ди ни 

`80 : Ле то пи со во књи жев но по
под не / Са ва Да мја нов.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 157, књ. 427, св. 
6 (јун 1981), стр. 906.
По ми ње се П. Зу бац.

3962. ДА МЈА НО ВИЋ, Ра томир
„Мо стар ске ки ше” / Ра ле Да

мја но вић. 
У: Го вор пе сме / Ра то мир Ра ле 
Да мја но вић. – Бе о град : Му зеј 
по зо ри шне умет но сти Ср би је, 
1997. – Стр. 195201.

3963.   „Mo star ske ki še” / Ra to mir 
Ra le Da mja no vić.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 6573.
Tekst pre u zet iz knji ge „Go vor pe sme”.

3964.   „Mo star ske ki še” / Ra to mir 
Ra le Da mja no vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 318325.

3965.   „Мо стар ске ки ше” / Ра то мир 
Ра ле Да мја но вић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 6573.
Текст пре у зет из књи ге „Го вор пе сме”. 

3966. ДА НОЈ ЛИЋ, Ми лу тин Лу јо 
Пред го вор.

У: Ал се не бо осме хи ва : ан то ло
ги ја срп ске по е зи је за де цу / при
ре дио и пред го вор на пи сао Ми
лу тин Лу јо Да ној лић. – Бе о град : 
Гу тен бер го ва га лак си ја, 2002. – 
Стр. 2425.

3967. ДА ШИЋ, Ми лан 
Пе ро Зу бац.

У: По ет ски по мен на Шу шња ру / 
при ре дио Ми лан Да шић – Ми ћо. 
– 1. изд. – Лак та ши : Гра фо марк ; 
Ба ња Лу ка : Удру же ње Са ња на 
„Гр меч”, 2014. – Стр. 279280.
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3968. ДЕ СПО ТО ВИЋ, Ми ли јан 
Зви је зде на те ра си. 

У: Ов дје. – ISSN 04751159. – Год. 
19, бр. 212 (1987), стр. 21.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Пе смар”, 
За греб, 1986.

3969.   Pe ro Zu bac : „Pe smar”, Zna nje, 
Za greb 1986 / Mi li jan De spo to vić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
33, br. 336 (feb. 1987), str. 106.

3970.   Od du ha ka sve sti : Pe ro Zu
bac, „Do ba ki ša”, pe sme, „Zrin ski”, 
Ča ko vec 1988. / Mi li jan De spo to vić.
U: Du brov nik. – ISSN 04197933. 
– God. 32, br. 12 (1989), str. 141142.

3971.   Иза ко шу ља из ви ру јеш / Ми
ли јан Де спо то вић.
У: Ве сти. – ISSN 03505014. – Год. 
48, бр. 2242 (29. јун 1990), стр. 11.
За јед. ств. насл.: Пи сан ка / при пре
ма Нов ка Илић.

3972.   Iza ko šu lja iz vi ru ješ / Mi li jan 
De spo to vi ć
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 341342.

3973.   Pe ro Zu bac: „Pe smar” / Mi li jan 
De spo to vić.
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 341343.

3974.   Љу бав као сми сао жи во та / 
Ми ли јан Де спо то вић. 
У: Мо стар ске ки ше : пе де сет и пет 
љу бав них и три по себ не пе сме : 
(чи тан ка љу ба ви) / Пе ро Зу бац ; 
иза брао и при ре дио Ха џи Дра ган 
То до ро вић. – По же га : Жи ра вац, 
2007. – Стр. 151156.

3975. ДИ КИЋ СИ МИ ЋЕ ВИЋ, Сла ђа на 
Пе ро Зу бац: При ча о то пли

ни / Сла ђа на Ди кић Си ми ће вић. 
У: Сви так. – ISSN 03547329. – Год. 
5, бр. 1920 (је сензи ма 1999), стр. 
710.

3976.   Pe ro Zu bac: Pri ča o to pli ni / 
Sla đa na Di kić Si mi će vić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
346352.

3977. ДИ МИЋ, Жар ко 
Ар хе о ло ги ја љу бав ног пе

сни штва: Пе ро Зу бац, „Злат ни 
сти хо ви” (ан то ло ги ја нај леп ше 
љу бав не по е ме), Ver zal press / Жар
ко Ди мић. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – Год. 
13, бр. 4446 (1999), стр. 112113.

3978.   Tam ne ri me / Žar ko Di mić.
U: No vo sad ski ne delj nik. – ISSN 
14512874. – Br. 237 (4. feb. 2002), 
str. 15.
Pri kaz knjigе.

3979.   Tam ne ri me / Žar ko Di mić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 328
329.
Pri kaz knji ge.

3980.   Пе сме де тињ ства, љу ба ви и 
слут њи : Пе ро Зу бац „Иза бра не 
пе сме” 15, Stylos, 2003. / Жар ко 
Ди мић.
У: Сун ча ник. – ISSN 1451379X. 
– Год. 3, бр. 67 (је сен 2003), стр. 
7880.

3981.   Пе сме де тињ ства, љу ба ви и 
слут њи : Пе ро Зу бац „Иза бра не 
пе сме” 15, Stylos, 2003. / Жар ко 
Ди мић.
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У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 61, бр. 20423 (17. дец. 2003), 
стр. 21.

3982. ДРЕ ТАР, Томислав
Svijet u po e zi ji : Pe ro Zu bac : 

„Otvo re ni san”, Mi ner va, Su bo ti ca, 
1980. / To mi slav Dre tar. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 9, 
br. 231 (22. jan. – 5. feb. 1981), str. 16.

3983.   Svi jet u po e zi ji / To mi slav Dre
tar.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 333335.

3984. ДУН ЂИН, Јован
Pesnički pri stup ve li koj te mi 

/ Jo van Dun đin.
U: Mi sao. – ISSN 0350817X. – God. 
3, br. 15(60) (23. sep tem bar 1977), 
str. 20.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ti to je naš 
drug”, No vi Sad, 1975.

3985.   [Збирке Пе ра Зуб ца...] / Јо ван 
Дун ђин. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 189.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Одло
мак из тек ста „С де цом у пе снич ке 
по хо де”.

3986.   [У пр вој ово го ди шњој све
сци...] / Јо ван Дун ђин. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 200201.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од

ло мак из тек ста „Пе снич ки при ступ 
ве ли кој те ми”.

3987.   Оа за не спо ко ја : Пе ро Зу бац: 
„Раз го во ри са Го спо ди ном”, Кул
тур ни цен тар Но ви Сад, 1971.
У: При зи ви : бе ле шке чи та о ца / Јо
ван Дун ђин. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Све то ви, 2002. – Стр. 164166.

3988.   С де цом у пе снич ке по хо де : 
Пе ро Зу бац: „Хо ћу не ћу... Оп
штин ска за јед ни ца кул ту ре, Зре
ња нин, 1972.
У: При зи ви : бе ле шке чи та о ца / Јо
ван Дун ђин. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Све то ви, 2002. – Стр. 237239.

3989.   Oa za ne spo ko ja / Jo van Dun
đin.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 325327.

3990. ДУ РАН ЦИ, Бе ла
„Plo vi mo u na red ni dan”/ Bela 

Du ran ci.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 39 (26. sep. 
2003), str. 13.
O iza bra nim pe sma ma u iz da nju „Sty
lo sa ”.

3991.   „Plo vi mo u na red ni dan”/ Be la 
Du ran ci. 
U: Iz me đu mi nu log i pre te ćeg : dnev
nič ke be leš ke od 21. mar ta 2003. do 
7. ok to bra 2005 / Be la Du ran ci. – 
Su bo ti ca : Gra fo pro dukt, 2005. – 
Str. 2223.

3992.   ДУ ХОВ НИ да ро ви у При
лип цу. 
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 59, бр. 1146 (окт. 2007), 
стр. 22.



381

Бе ле шка по во дом до би ја ња На гра де 
Кру на кне за Ла за ра

3993. ЂА НЕ ЛИ, Анђела
Poeti Ser bi edi ti nel 2001 da 

La Val li sa – Ba ri = [Srp ski pe sni ci 
ob ja vlje ni 2001. u ča so pi su La Val
li sa – Ba ri] / An ge la Gi an nel li.
U: La Val li sa. – ISSN 00356018. – 
God. 20, br. 5960 (avg.dec. 2001), 
str. 97102.

3994.   [Se l’a mo re è l’u ni co...] = [A ko 
je lju bav jed na je di na...] / An ge la 
Gi an nel li.
U: La so li tu di ne del le pi og ge di Mo
star / Pe ro Zu bac ; scel ta e tra du
zi o ne in ita li a no a cu ra di Dra gan 
Mra o vic. – Ba ri : La Val li sa, 2001. 
– Zad nji kor. list.

3995. ЂЕ РИЋ, Зо ран 
Ски ца за пор трет пе сни ка 

Пе ре Зуп ца / Зо ран Ђе рић. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – Год. 
12, бр. 41/42/43 (1998), стр. 8687. 

3996.   Ски ца за пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / Зо ран Ђе рић. 
У: Мо стар ске ки ше : иза бра не пе
сме / Пе ро Зу бац. – Ру ма : Срп ска 
књи га, 2002. – Стр. 187191.

3997.   Ski ca za por tret pe sni ka Pe re 
Zup ca / Zo ran Đe ri ć
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
321325.

3998.   Ski ca za por tret pe sni ka Pe re 
Zup ca / Zo ran Đe rić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 291293.

3999.   Иза бра но а са бра но, зна но а 
не зна но / Зо ран Ђе рић.
У: Раз лог бла го сти / Пе ро Зу бац ; 
(из бор Се ли мир Ра ду ло вић). – 1. 
изд. – Но ви Сад : Orp he us, 2005. 
– Стр. VXI.

4000.   Иза бра но а са бра но, зна но а 
не зна но / Зо ран Ђе рић. 
У: Злат на гре да. – ISSN 14510715. 
– Год. 5, бр. 50 (дец. 2005), стр. 
9496.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Раз лог 
бла го сти”, Но ви Сад, 2005.

4001. ЂИ ЛАС, Гордана
Mostarske ki še Pe ra Zub ca : 

(iza bra na bi bli o gra fi ja) / sa sta vi la 
Gor da na Đi las.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 97106.

4002.   Се лек тив на би бли о гра фи ја 
Пе ра Зуб ца / са ста ви ла Гор да на 
Ђи лас.
У: Раз лог бла го сти / Пе ро Зу бац ; 
(из бор Се ли мир Ра ду ло вић). – 1. 
изд. – Но ви Сад : Orp he us, 2005. 
– Стр. 303337.

4003.   Mo star ske ki še Pe ra Zub ca : 
(iza bra na bi bli o gra fi ja) / sa sta vi la 
Gor da na Đi las.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 101110.

4004. ЂОР ЂЕ ВИЋ, Зор ка 
Зу бац, Пе ро : би о гра фи ја.

У: Би бли о гра фи ја књи га за де цу 
штам па них на срп ском је зи ку од 
1809. до 1995. го ди не са ано та ци
ја ма : (гра ђа) / Зор ка Ђор ђе вић. – 
Бе о град : ау тор, 2008. – Стр. 188189.
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4005. ЂУ РИЧ КО ВИЋ, Ми лу тин 
Сли ке из де тињ ства : Пе ро 

Зу бац : „Ово сам ја”, пе сме, БМГ, 
Бе о град, 1997. / Ми лу тин Ђу рич
ко вић.
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
9, бр. 3637 (сеп. 1997), стр. 191192.

4006.   Пе сме о љу ба ви / Ми лу тин 
Ђу рич ко вић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 95, бр. 30277 (7. феб. 1998), 
стр. 24.
O an to lo gi ja ma P. Zub ca.

4007.   Pe ro Zu bac: Ovo sam ja / Milu
tin Đu rič ko vić. 
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 360361.

4008.   Ста ре и но ве пе сме / Ми лу
тин Ђу рич ко вић. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 93, бр. 29873 (21. дец. 1996), 
Кул ту ра, умет ност, на у ка, год. 40, 
бр. 37, стр. 28.
При каз књи га: Пе ро Зу бац: 1. „Де ца 
ра сту као ку ће” ; .2. „Де ца мо гу не
мо гу ће”, Под го ри ца, 1996.

4009.   Сли ке из де тињ ства Пе ре 
Зуп ца / Ми лу тин Ђу рич ко вић.
У: Пи сци и де тињ ство : при ло зи 
из књи жев но сти за де цу и омла
ди ну / Ми лу тин Ђу рич ко вић. – 
Ча чак : Ле ген да, 2012. – Стр. 113
115.

4010. ЂУ РО ВИЋ, Александар
Kovrtljaj Pe re Zup ca.

U: Duš ko, ja i Ju li ja / Alek san dar 
Đu rič ko vić. – Beo grad : Mo no i Ma
nja na, 2010. – Str. 3031.

4011. ЕГЕ РИЋ, Мирослав
Uoči „Pan to logye nu o ve” / 

Mi ro slav Ege rić. 
U: Mla dost. – Br. 572 (28. sep. 1967), 
Kul tu ra, knji žev nost, film, str. 2.

4012.   Уо чи „Pan to logye nu o ve” Пере 
Зуп ца : о књи зи „Pan to logya nu
o va”. 
У: Гла со ви и ћу та ња / Ми ро слав 
Еге рић. – При шти на : Је дин ство, 
1983. – Стр. 4850.

4013. ЕР ДЕ ЉА НИН, Ан ђел ко 
Се ћа ња и не ми ри /Ан ђел ко 

Ер де ља нин. –
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
82, бр. 142 (22. мај 2003), Свет књи
ге, стр. II.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо стар
ске ки ше” Ру ма, 2002.

4014.   Se ća nja i ne mi ri / An đel ko Er
de lja nin.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
355356.

4015.   Књи га о тај ни ле по те / Ан ђел
ко Ер де ља нин.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 62, бр. 1177 (мај 2010), 
стр. 1.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Лен ка 
Дун ђер ски”, Но ви Сад, 2009.

4016.   Књи га о тај ни ле по те : Пе ро 
Зу бац: „Лен ка Дун ђер ска”...
У: Књи га жи вот : за пи си о књи
га ма / Ан ђел ко Ер де ља нин. – Пе
тро ва ра дин : Фу ту ра, 2013. – Стр. 
160162

4017.   Се ћа ња и не ми ри : Пе ро Зу
бац: „Мо стар ске ки ше”...
У: Књи га жи вот : за пи си о књи
га ма / Ан ђел ко Ер де ља нин. – Пе
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тро ва ра дин : Фу ту ра, 2013. – Стр. 
158159.

4018. Ж. Б.
No vem bar ska po ve lja Zup cu 

/ Ž. B.
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 
3815 (5. okt. 2007), str. NS3.
Be leš ka o do de li na gra de gra da No vog 
Sa da.

4019.   Po ve lja Pe ri Zup cu / Ž. B. 
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 3851 
(10. nov. 2007), str. NS3.
Be leš ka o do de li na gra de gra da No vog 
Sa da.

4020. Ж. М.
Ре чи љу ба ви / Ж. М. – О књи

га ма „Књи га не жно сти” и „Злат
ни сти хо ви”.
У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 47 (25. јун 1999), стр. 18.
При каз књи га: 1. „Књи га не жно сти” ; 
2. „Злат ни сти хо ви”, при ре дио Пе ро 
Зу бац, Бе о град, 1998, 1999.

4021. ЖИ ВА НО ВИЋ, Ми лан 
Пе ро Зу бац, „Мо ли тве ник 

сна”, иза бра не пе сме, срп ска књи
га, Ру ма, Ин стел, Но ви Сад, 2004, 
стр. 164 / М. Жи ва но ви ћ
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 62, бр. 20610 (28. јун 2004), 
стр. 20.

4022. ЖИВ КО ВИЋ, Жи ван 
Ра ско шно пе снич ко ко ло: 

бе ле шке о срп ској књи жев но сти 
за де цу (19881993) / Жи ван Жив
ко вић. 
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 21, бр. 3, 4 (је сензи ма 1995), 
стр. 24.

4023.   [Аутор исто та ко не мо же 
ре ћи...] / Жи ван Жив ко вић. 

У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 198.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Одло
мак из тек ста „Рас ко шно пе снич ко 
ко ло”.

4024. ЗИ ВЛАК, Јо ван 
За ви чај као бу дућ ност / Јо ван 

Зи влак.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 37, бр. 11521 (26. нов. 1978), 
стр. 13.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Уз мор
је”, Но ви Сад, 1978.

4025.   Za vi čaj kao bu duć nost / Jo van 
Zi vlak.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 320322.

4026. ЗУ БАЦ, Владимир
Dnevnik jed ne knji ge / Vla di

mir Zu bac. 
U: Ko vi ne. – ISSN 14520451. – God. 
12, br. 18 (2012), 8187.
O knji zi „Ži ve li pre ko su tra” Mi ro
sla va An ti ća i dru že nju sa Pe rom 
Zub cem.

4027. ЗУ БАЦ, Дра га на 
Пи смо пе сни ко ве су пру ге. 

У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 22, бр. 3 (2004), стр. 3233.
За јед. ств. насл.: Са вре ме ни пи сци 
из бли за.

4028.   ЗУ БАЦ, Пе ро.
У: Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све
та : оп шта ен ци кло пе ди ја. – 4. изд. 
– Бе о град : Про све та, 1986. – Стр. 
843.
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4029.   ZU BAC, Pe ro. 
U: Ko je ko u Sr bi ji ’95 : bi o graf ski 
lek si kon / ured ni ci Ve sna M. Jan
ko vić... et al. – Beo grad : Bi bli o fon, 
1995. – Str. 661.

4030.   ЗУ БАЦ, Пе ро.
У: Срп ска по ро дич на ен ци кло пе
ди ја. Књ. 10 / [редак тори Да ни ца 
Ву ки ће вић... и др.]. – Бео град : 
По ли ти ка НМ : На род на књи га
Ал фа, 2007. – Стр. 8485.

4031.   ZU BAC, Pe ro.
U: Lek si kon YU mi to lo gi je / [u red
ni ci iz da nja Iris Adrić, Vla di mir Ar
se ni je vić, Đor đe Ma tić ; su rad ni ci 
De jan Kr šić, Dean Mi le ta, Bran ko 
Rosić]. – Beo grad : Ren de ; Za greb : 
Postskrip tum, 2004. – Str. 438.

4032.   ZU BAC, Pe ro.
U: Lek si kon YU mi to lo gi je / [u red
ni ci iz da nja Iris Adrić, Vla di mir Ar
se ni je vić, Đor đe Ma tić ; su rad ni ci 
De jan Kr šić, Dean Mi le ta, Bran ko 
Rosić]. – 2. pro ši re no izd. – Beo grad : 
Ren de ; Za greb : Post skrip tum, 2004. 
– Str. 438.

4033. ИГ ЊА ТО ВИЋ, Срба
Pero Zu bac: „Ne ver mo re”, 

[No vi Sad, 1967] / Sr ba Ig nja to vić.
U: De lo. – God. 13, knj. 13, br. 12 
(dec. 1967), str. 15011502.

4034.   Раз лог за про ме ну / Ср ба Иг
ња то вић.
У: Гра ди на. – ISSN 04362616. – Год. 
12, бр. 2 (1977), стр. 1720.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Раз лог 
бла го сти”, Но ви Сад, 1975.

4035.   Raz log za pro me nu / Sr ba Ig
nja to vić.

U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 314317.

4036. ИДРИ ЗО ВИЋ, Мурис
Pero Zu bac / Mu ris Idri zo vić.

U: Knji žev nost za dje cu u Ju go sla
vi ji / Mu ris Idri zo vić, Dra go ljub 
Jek nić. – 1. izd. – Sa ra je vo : Knji žev
na za jed ni ca Dru ga ri, 1989. – Str. 
752754.

4037. Ј. Г.
Ce le mai fru mo a se po e zii de 

dra go ste = [Najlepše lju bav ne pe
sme] / J. G. 
U: Lu mi na. – ISSN 03504174. – 
God. 52, br. (18), 2 (apr.jun 1999), 
str. 3940.
При каз књи ге: „Ве ли ка тај на  : од 
Сте ва на Тон ти ћа до Ђор ђа Сла до ја”, 
при ре дио Пе ро Зу бац, Бе о град, 1997.

4038. Ј. Л.
При зна ње за Кра ље ви ћа / 

Ј. Л.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 56 (30. дец. 2008), стр. 
31.
П. Зу бац је до бит ник на гра де „Сте
ван Пе шић”.

4039. ЈА КО ВЉЕ ВИЋ, Дра ги ца 
Веч но деч је / Дра ги ца Ја ко

вље вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
58, бр. 267 (27. сеп. 1980), стр. 10.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ти то је 
наш друг”, Гор њи Ми ла но вац, 1979.

4040.   [Будући да Пе ро Зу бац...] / 
Дра ги ца Ја ко вље вић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 190191.
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За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од
ло мак из тек ста „Веч но деч је”.

4041. ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ, Срђан
Lekcija iz do ma ćin stva. 

U: Gra đan ski list. – ISSN 01450
9725. – God. 7, br. 2481 (1. ok t. 2007), 
str. 1819.
O Skupšti ni Druš tva srp skih do ma ći na.

4042. ЈЕК НИЋ, Драгољуб
Pesme o rav ni ci / Dra go ljub 

Jek nić. 
U: Pu te vi. – ISSN 18402372. – God. 
21, br. 12 (1975), str. 109112.
Pri kaz knji ge: „Ro mor rav ni ce”, pri re
dio Pe ro Zu bac, No vi Sad, 1974.

4043.   Od du še do poj mov ni ka / Dra
go ljub Jek nić. 
U: De tinj stvo. – ISSN 03505286. – 
God. 15, br. 34 (1989), str. 107111. 
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Du ša deč ja”, 
Ča ko vec, 1988.

4044.   Пе ро Зу бац / Дра го љуб Јек
нић.
У: Срп ска књи жев ност за де цу. 
[Књ.] 2 / Дра го љуб Јек нић. – Бео
град : Мак, 1994. – Стр. 201208.

4045.   Пе ро Зу бац као пе сник за 
де цу / Дра го љуб Јек нић.
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 181188.

4046.   Пе ро Зу бац / Дра го љуб Јек
нић. 
У: Дeчја књи жев ност у књи жев
ној кри ти ци / [приредио] Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град : БМГ, 
1998. – Стр. 380385.
Пре ма пред го во ру, ово је 2. изд.

4047.   Пе ро Зу бац / Дра го љуб Јек
нић.
У: Срп ска књи жев ност за де цу : 
исто риј ски пре глед. [Књ.] 2 / 
Дра го љуб Јек нић. – 2. изд. – Бе
о град : Мак, 1999. – Стр. 9399.

4048. ЈЕ РЕ МИЋСУ БО ТА, Бран ка 
Пе сме о љу ба ви / Б. Ј. С. 

У: Ба зар. – ISSN 03504409. – Год. 
36, бр. 893 (23. јул 1999), стр. 59.
При каз књи га: 1. „Књи га не жно сти” ; 
2. „Злат ни сти хо ви”, при ре дио Пе ро 
Зу бац, Бе о град, 1998, 1999.

4049. ЈО ВА НО ВИЋ, Бојан
Dijalozi o ve li koj taj ni stva ra

nja / sa Mi ro sla vom Štat ki ćem raz
go va rao Bo jan Jo va no vić. 
U: No va mi sao. – ISSN 18212107. 
– Br. 26 (martapr. 2014), str. 1627.
Kom po zi tor o sa rad nji sa Pe rom Zub
cem na ope ri „Len ka”.

4050. ЈО ВА НО ВИЋ, В.
Pe sni ci su ču va ri je zi ka / V. Jo

va no vić. 
U: Im puls. – ISSN 14519364. – God. 
1, br. 18 (9. nov. 2005), str. 11.
O go sto va nju P. Zub ca u OŠ „Na ta Jeli
čić” u Dre nov cu.

4051. ЈО ВА НО ВИЋ, Ми ли во је Р.
Mo star ske ki še : če tr de set go

di na po sle / Mi li vo je R. Jo va no vić.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 8588.

4052.   Мо стар ске ки ше : че тр де сет 
го ди на по сле / Ми ли во је Р. Јо ва
но вић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 8588.
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4053. ЈО ВА НО ВИЋ, Пе та р
У вод не ре чи / Пе тар Јо ва но

вић.
У: Под јед ном друк чи јом зве здом : 
Вој во ди на у пе сма ма срп ских пе
сни ка вој во ђан ских, при ре дио 
Пе ро Зу бац. – Ру ма : Срп ска књи
га, 2008. – Стр. 56.

4054. ЈО КА НО ВИЋ, Ср ђан 
По е та нео бич них на ви ка / 

С. Јо ка но вић.
У: Илу стро ва на по ли ти ка. – ISSN 
00192570. – Бр. 2857 (29. окт. 
2013), стр. 4345.
О сни ма њу фил ма „До ба Дун ђер
ских”, ау тор сце на ри ја Пе ро Зу бац.

4055. ЈОК СИ МО ВИЋ, Ве ли ша 
По е зи ја, де те и ствар ност / 

Ве ли ша Јок си мо вић. 
У: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 18, бр. 4 (1992), стр. 7678. 
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „А шта 
ћу ја”, Са ра ор ци, 1991.

4056.   [Збирка пе са ма Пе ре Зуп
ца...] / Ве ли ша Јок си мо вић.
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 201205.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – При
каз књи ге: Пе ро Зу бац: „А шта ћу ја”, 
Са ра ор ци, 1991.

4057.   По е зи ја, де те и ствар ност.
У: Трај но и ла жно / Ве ли ша Јок
си мо вић. – Ру ма ; Бе о град : Срп
ска књи га, 2003. – Стр. 199203.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „А шта 
ћу ја”, Са ра ор ци, 1991.

4058. К. Р.
Награда за по е зи ју Пе ри Зуп

цу / К. Р.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – Год. 
71, бр. 23871 (1. авг. 2013), стр. 11.
На гра да „Шу шњар” на Ме ђу на род
ним књи жев ним су сре ти ма „Шу
шњар”, Сан ски Мост.

4059. КА ЈАН, Ибрахим
Pero Zu bac : „Ti da ni”/ I. Ka jan.

U : Vje snik. – ISSN 03503305. – 
God. 38, br. 10627 (23. mart 1977), 
str. 10.
Za jed. stv. nasl.: Iz log knji ga.5. – Pri kaz 
knji ge.

4060. КА ПИ ЏИЋ, На си ха 
Би ље шка о пи сцу / На си ха 

Капи џић.
У: Ти то је наш друг / Пе ро Зу бац. 
– Са ра је во : „Ве се лин Ма сле ша”, 
1982. – Стр. 91.

4061. КА ПОР, Мо мо
О Књи зи жи во та / Мо мо Ка

пор.
У: Књига жи во та / [приредили] 
Дра го мир Јер ко вић, Пе ро Зу бац, 
Зо ран Га јић. – Бе о град : ICR, 1995. 
– Стр. 78.

4062. КА РА ЏА, Ибрахим
Tajna de tinj stva / Ibra him Ka

ra dža.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 343.

4063. КА ТА НИ, Виторио
Tre po e ti dal la Ser bia con i san

da li ver di : i ver si di Na ta li ja Du das, 
Zo ran Dje ric, Pe ro Zu bac : tra to ni 
esi sten zi a li e pa ro le d’a mo re / Vit
to rio Ca ta ni.
U: La Gaz zet ta del Mez zo gi or no. 
– Br. 10 (11. jan. 2002). 
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4064. КА ТА НИЋ, Ксе ни ја.
Сти хо ви ве ли ког за ма ха / 

Ксе ни ја Ка та нић. 
У: Све ске. – ISSN 03535525. – Год. 
17, бр. 77 (сеп. 2005), стр. 183184.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо ли
тве ник сна”, Ру ма, Но ви Сад, 2004.

4065.   За ви чај ви ђен кроз ла зу ре 
сна : Пе ро Зу бац: Мо ли тве ник 
сна... / Ксе ни ја Ка та нић.
У: При ка зи 1 : (по е зи ја) / Ксе ни ја 
Ка та нић. – Но ви Сад : Фељ тон, 
2011. – Стр. 8788.

4066. КЕ ТИГ, То ми слав 
Вој во ди на низ по е зи ја из ре

че на / То ми слав Ке тиг.
У: По е ти те на Вој во ди на = The 
Po ets of Voj vo di na = Поэты Вой
во  дины / Стру шки ве че ри на 
по е зи ја та, 1975, Стру га ; пре пев 
на ма ке дон ски Ев тим Манев]. – 
Стру га : Стру шки ве че ри на по
е зи ја та, 1975. – Стр. 78.

4067. КЕЦ МАН, Да вид 
Це ло ви то огле да ло : Пе ро Зу

бац: „Пти це у гру ди ма” (иза бра
не и но ве пе сме), Но лит, Бе о град, 
Срп ска књи га, Ру ма, 2001 / Да
вид Кец ман. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
79, бр. 312 (8. нов. 2001), стр. IV.

4068.   Me ka kup ka de tinj stva : Pe ro 
Zu bac : Pti ce u gru di ma (iza bra ne 
i no ve pe sme), No lit – Beo grad i 
Srp ska knji ga – Ru ma, 2001 / Da vid 
Kec man. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 56, br. 45 (9. nov. 
2001), str. 12.

4069.   Ви де ти и би ти сре ћан : Пе ро 
Зу бац: „Пти це у гру ди ма” (иза

бра не и но ве пе сме); Но лит и Срп
ска књи га, Бе о градРу ма, 2001 / 
Да вид Кец ман.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 60, бр. 19781 (6. март 2002), 
Кул ту ра на у ка умет ност, год. 22, 
бр. 1114, стр. 20.

4070.   Там не ри ме / Да вид Кец ман. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
81, бр. 113 (25. апр. 2002), Свет књи
ге, стр. III.
При каз књи ге.

4071.   Тišinom osun ča ni pre de li du še : 
Pe ro Zu bac : „Tam ne ri me”; Či go ja 
štam pa; Beo grad, 2001 / Da vid Kec
man.
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 6 (8. feb. 2002), 
str. 13.

4072.   Ti ši nom osun ča ni pre de li du še : 
Pe ro Zu bac : „Tam ne ri me”; Či go ja 
štam pa; Beo grad, 2001. / Da vid Kec
man.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 48, br. 5678 (2002), str. 7475.

4073.   На пев од ту ге ткан : (Пе ро Зу
бац: „На пев од ту ге ткан” тј. „Там
не ри ме”, Чи го ја штам па, Бе о град, 
2001.) / Да вид Кец ман.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03546179. 
– Год. 60, бр. 537 (12. март 2003), 
стр. 12.

4074.   Na pev od tu ge tkan / Da vid 
Kec man Da ko.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
353354.

4075.   Tam ne ri me / Da vid Kec man 
Da ko.
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U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
335336.
Pri kaz knji ge.

4076.   Ti ši nom osun ča ni pre de li du še 
/ Da vid Kec ma n.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
332334.

4077.   Ла зин ве нац Пе ри Зуп цу / 
Д. Д. К.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 65, бр. 1214 (јун 2013), 
стр. 22.
До бит ник На гра де „Ве нац Ла зе Ко
сти ћа”.

4078. КИ ТА НО ВИЋ, Ни ко ла
„Gra ho ri ca pri ja telj stva” ili pro

ti vu za bo ra va / Ni ko la Ki ta no vić. 
U: To jest. – ISSN 03520099.Br. 16 
(pro le će/le to 1982), str. [6].
O pe sni ci ma Pe ri Zub cu i Mi ro sla vu 
An ti ću.

4079. КО ВАЧ, Звонко
Preneseni smi sao / Zvon ko Ko vač.
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
III, br. 105 (1976), str. 16.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Raz log bla
go sti”, No vi Sad, 1975.

4080.   Pre ne se ni smi sao / Zvon ko 
Ko vač.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 310311.

4081. КО ВА ЧЕ ВИЋ, Ра ди вој 
За што се пу ца у Пе ру Зуп

ца : не пре ста је филм ски рат у Но
вом Са ду / Ра ди вој Ко ва че вић. 
У: Илу стро ва на по ли ти ка. – ISSN 
00192570. – Бр. 1384 (14. мај 1985), 
стр. 2627.
О афе ри око Нео план та фил ма.

4082. КО СИЋ, Ахмет
[Mostarske ki še i mo dru ri je

ku] / Ah met Ko sić. 
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– Gor nji Mi la no vac : Deč je no vi ne, 
1984. – Str. 247248.

4083.   [Mo star ske ki še i mo dru ri je
ku] /Ah met Ko sić. 
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– 2. izd. – Gor nji Mi la no vac : Deč je 
no vi ne, 1984. – Str. 251252.

4084.   [Mo star ske ki še i mo dru ri je
ku] /Ah met Ko sić.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– 3. izd. – Gor nji Mi la no vac : Dečje 
no vi ne, 1985. – Str. 251252.

4085.   [Mo star ske ki še i mo dru ri je
ku] /Ah met Ko sić. 
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– 4. izd. – Gor nji Mi la no vac : Dečje 
no vi ne, 1985. – Str. 251252.

4086.   [Mo star ske ki še i mo dru ri je
ku] /Ah met Ko sić. 
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju bav
ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo lak. 
– [5. izd.]. – Gor nji Mi la no vac : Dečje 
no vi ne, 1987. – Str. 251252.

4087.   [Mo star ske ki še i mo dru ri je
ku] /Ah met Ko sić.
U: Iskre na pe sma : an to lo gi ja lju
bav ne li ri ke / [pri re di o] To de Čo
lak. – [6. izd.]. – Gor nji Mi la no vac : 
Deč je no vi ne, 1988. – Str. 251252.

4088.   Mo star ske ki še / Ah met Ko sić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 274276.
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Tekst iz knji ge Iskre na pe sma : an to lo
gi ja lju bav ne li ri ke / [pri re di o] To de 
Čo lak.

4089. КРА ГУ ЈЕ ВИЋ, Та ња 
Пе ро Зу бац: „Ти да ни”, Срп

ска чи та о ни ца и књи жни ца Ириг, 
еди ци ја „Стра жи ло во” 1976, стр. 
5 / Та ња Кра гу је вић.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 24, бр. 540541 (1. авг. 
1977), стр. 5.

4090. КРА ЉЕ ВИЋ и пе сник. 
У: Би бли о теч ки пу то каз. – 

ISSN 14516276. – Год. 5, бр. 17 (де
цем бар 2008), стр. 35.
При каз књи ге по во дом до де ле На
гра де „Сте ван Пе шић” за 2008. го
ди ну.

4091. КР СТИЋ, Бо шко
„Mo star ske ki še”, plju sak, 

grmlja vi na / Boš ko Kr stić. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 7581.
Iz knji ge „Su bo tič ke sen ke”.

4092.   „Mo star ske ki še”, plju sak, 
gr mlja vi na / Boš ko Kr stić.
U: Su bo tič ke sen ke : sta re i no ve / 
Boš ko Kr stić. – Su bo ti ca : B. Kr stić, 
2005. – Str. 115117.

4093.   Мо стар ске ки ше, пљу сак, 
гр мља ви на / Бо шко Кр стић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 7581.
Из књи ге „Су бо тич ке сен ке”.

4094.   „Mo star ske ki še”, plju sak, 
gr mlja vi na : (sen ke jed ne ge ne
ra ci je u po e mi Pe re Zup ca) / Boš ko 
Kr stić.

U: Sre br ni ok sid : ne ke sli ke / Boš ko 
Kr stić. – Beo grad : Ar hi pe lag, 2013. 
– Str. 4550.

4095. КРУ НА.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 

03504999. – Год. 50 (19. сеп. 2007), 
стр. 27.
По во дом на гра де „Кру на кне за Ла
за ра”.

4096. КУ БУ РИЋ, Ђор ђе
„Mr ki mla dež na ko ži sve ta” : 

Pe ro Zu bac: „Naj lep še pe sme o lju
ba vi. IV”, BMG, Beo grad, 1997 / 
Đor đe Ku bu rić.
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 44, br. 101112 (1998), str. 62.

4097. ЛА БУ ДО ВИЋ, Го ран Шар ло 
Ка ко је са мо про ток вре ме

на ре ла тив на чи ње ни ца / Го ран 
Ла бу до вић Шар ло.
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 8, 
књ. 8, св. 34 (мај 2013), стр. 156158.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „О вре
ме ну и не вре ме ну”, Бач ка Па лан ка, 
2012.

4098. ЛА ЗО ВИЋ, Ми шко 
Зу бац Пе ро / Ми шко Ла зо

вић. 
У: Ен ци кло пе ди ја Но вог Са да. 
Св. 8. Еди – Зур / уред ник Ду шан 
По пов. – Но ви Сад : Но во сад ски 
клуб : Про ме теј, 1997. – Стр. 337
339.

4099. ЛА ЛИЋ, Иван В.
О па ро ди ја ма / Иван В. Ла

лић.
У  : Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 144, књ. 
401, св. 4 (апр. 1968), стр. 442447.
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При каз књи га ме ђу ко ји ма је и: Пе ро 
Зу бац: „Pan to logya nu o va”, Но ви Сад, 
1967.

4100.   О па ро ди ја ма. 
У: О по е зи ји / Иван В. Ла лић. – 
Бе о град : За вод за уџ бе ни ке и на
став на сред ства, 1997. – Стр. 256
261.
При каз књи га ме ђу ко ји ма је и: Пе ро 
Зу бац: „Pan to logya nu o va”, Но ви Сад, 
1967.

4101. ЛА ТУ ШИЊ СКИ, Гжегож
Pero Zu bac, 1945 / Gr ze gorz 

Ła  tuszyński.
U: Wszystkie chwi le są tu i nic być 
nie pr ze sta je : an to lo gia po e zji serb
ski ej XX wi e ku. Część dru ga, Z po
ko le nia na po ko le nie : pa no ra ma 
no wej po e zji / wybor, pr zekład , wstęp 
i posłowie Gr ze gorz Ła tuszyński. 
– War sza wa : Aga wa, 2007. – Str. 
468.
Za jed. stv. nasl.: Noty o au to rach.

4102. ЛО ВА СО ВА, Владислава
Je ži vot básnictvo? = [Da li je 

ži vot pe sniš tvo?] / Vla di sla va Lová
sová. 
U: Vzlet. – ISSN 03510972. – God. 
33, br. 5 (maj 2002), str. 16.
O po e zi ji D. Tri fu no vi ća i P. Zub ca.

4103. ЛОШ, Та тја на 
Љу бав у до ба Дун ђер ских / 

Т. [Татјана] Л. [Лош].
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (26. јул 2013), ТВ но
во сти, од 27. 7. до 2. 8. 2013, стр. 3.
О тв фил му „До ба Дун ђер ских”, сце
на ри ста Пе ро Зу бац.

4104. ЛУ КИЋ, Дра ган 
Пе ро Зу бац, ду га Мо стар

ских ки ша. 

У: Мо ји са вре ме ни ци / Дра ган 
Лу кић. – Но ви Сад : Зма је ве деч
је игре, 2000. – Стр. 73.

4105. ЉУ БО ЈЕВ, Петар
Valja na ma pre ko re ke : po vo

dom tek sta Ne de lim cr ve ne kar to ne 
/ Pe tar Lju bo jev.
U: Du ga. – ISSN 03506215. – God. 
12, br. 294 (215. jun 1985), str. 67.
Po vo dom in ter vu ja P. Zub ca u li stu 
„Du ga” i afe re oko „Neo plan ta fil ma”.

4106. М. О.
Пу то ва ње кроз не жност / 

M. O. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 96, бр. 30772 (25. јун 1999), 
стр. 17.
При каз књи га: 1. „Књи га не жно сти” ; 
2. „Злат ни сти хо ви”, при ре дио Пе ро 
Зу бац, Бе о град, 1998, 1999.

4107. МАК СИ МО ВИЋ, Војислав
Poezija rav ni ce i o rav ni ci / Vo

ji slav Mak si mo vić. 
U: Iz raz. – ISSN 00213381. – God. 
19, br. 3 (mart 1975), str. 383384.
Pri kaz knji ge: „Ro mor rav ni ce”, pri re
dio Pe ro Zu bac, No vi Sad, 1974.

4108. МА ЛЕ ТИЋ, Гордана
Prirodopis / Gor da na Ma le tić.

U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 6213 
(1. jun 2014), Knji ga, god. 6, br. 285, 
str. [4].
Pri kaz knji ge.

4109. МА ЛЕ ШЕВ, Све то зар 
Зу бац, Пе ро. – Азбуч ник бла

го гла сно сти : (пи сци за де цу – од 
За ха ри је Ор фе ли на до на ших 
дана) / при ре дио Све то зар Ма
ле шев. – Но ви Сад : Зма је ве деч
је игре, 1997. 
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У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 23, бр. 1,2 (про ле ће, ле то 
1997), стр. 29.

4110. МА РЕК, Јурај
[Песма је – то ни је те шко за

па зи ти...] / Ју рај Ма рек. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 198199.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ствара
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло мак 
из тек ста „Ти то је наш друг”.

4111. МА РИЋ, Мишо
Mostarske ki še / Mi šo Ma rić. 

U: Una. – ISSN 03524698. – God. 
8, бр. 381 (1. jul 1991), str. 21.
Za jed. stv. nasl.: Raz gled ni ce iz mo
star skih pro lje ća (5).

4112.   Raz gled ni ce iz Mo star skih pro
lje ća (5) / Mi šo Ma ri ć
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 286291.

4113.   Raz gled ni ce iz Mo star skih pro
lje ća (5) / Mi šo Ma rić. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 5458.
Deo tek sta ob ja vlje nog u ča so pi su Una, 
1. ju la 1991.

4114.   Мо ста ре ње / Ми шо Ма рић.
У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
[184].

4115.   Mo star ske ki še / Mi šo Ma rić.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – Sara
je vo : Ra bic, 2006. – Str. 113127.

4116.   Na mi gi va nje zvi je zda ma / Mišo 
Ma rić.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – Sara
je vo : Ra bic, 2006. – Str. 131132.

4117.   Раз глед ни це из Мо стар ских 
про ље ћа (5) / Ми шо Ма рић. 
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 5458.
Део тек ста об ја вље ног у ча со пи су 
Уна, 1. ју ла 1991.

4118.   Mo star ske ki še / Mi šo Ma rić.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – 2. 
do pu nje no izd. – Sa ra je vo : Ra bic, 
2015. – Str. 115129.

4119.   Na mi gi va nje zvi je zda ma / Mi
šo Ma rić.
U: Mo sta re nje / Mi šo Ma rić. – 2. 
do pu nje no izd. – Sa ra je vo : Ra bic, 
2015. – Str. 151152.

4120. МА РИЋ, Пр во слав 
Спре га лич них ин те ре са / 

Пр во слав Ма рић. 
У: Илу стро ва на по ли ти ка. – ISSN 
00192570. – Бр. 1985 (28. мај 1985), 
стр. 5.
Текст по во дом на пи са „За што се пу ца 
у Пе ру Зуп ца” и о афе ри у Нео план
та фил му.

4121. МАР ЈА НО ВИЋ, Во ја 
А збу ка жи во та и де тињ ства 

/ Во ја Мар ја но вић. 
У: Пра во на де тињ ство : есе ји, кри
ти ке и за пи си о књи жев но сти за 
де цу и мла де / Во ја Мар ја но вић. 
– Кру ше вац  : Баг да ла, 1996. – 
Стр. 130133.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Бу ди 
при ја тељ ве тру”, Бе о град, 1996.
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4122.   Пе сма као азбу ка де тињ ства 
и жи во та / Во ја Мар ја но вић.
У: Бу ди при ја тељ ве тру / Пе ро Зу
бац. – Бе о град : Деч ја ли те ра ту ра, 
1996. – Стр. 710.

4123.   Пе сма као азбу ка де тињ ства 
и жи во та / Во ја Мар ја но вић. 
У: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 22, бр. 4 (1996), стр. 6567. 
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Бу ди 
при ја тељ ве тру”, Бе о град, 1996.

4124.   Пе сма осо бе не сен зи бил но
сти / Во ја Мар ја но вић. 
У: Мој по глед : о књи га ма за де цу 
и мла де / Во ја Мар ја но вић. – Бео
град : БМГ, 1996. – Стр. 4446.
При каз књи зе: Пе ро Зу бац: „Ду ша 
деч ја”, Ча ко вец, Бе о град, 1989.

4125.   Пре пе ва но де тињ ство / Во ја 
Мар ја но вић. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 94, бр. 30132 (11. сеп. 1997), 
По ли ти ка за де цу, год. 68, бр. 2755, 
стр. 2.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ово сам 
ја”, Бе о град, 1997.

4126.   Пе ро Зу бац / Во ја Мар ја но
вић.
У: Пор тре ти срп ских пи са ца за 
де цу / Во ја Мар ја но вић. – Гор њи 
Ми ла но вац : Деч је но ви не, 1998. 
– Стр. 600609.

4127.   Пе сма као азбу ка де тињ ства 
и жи во та / Во ја Мар ја но вић. 
У: Де тињ ство и књи жев ност / Воја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Деч ја ли
те ра ту ра, 1998. – Стр. 8083.

4128.   У сла ву љу ба ви / Во ја Марја
но вић. 

У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
77, бр. 203 (22. јул 1999), Свет књи
ге, стр. I.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Злат ни 
сти хо ви”, Бе о град, 1998.

4129.   Бу ди при ја тељ пе сми / Во ја 
Мар ја но вић. 
У: Кри ти ке из Бор бе и По ли ти ке : 
књи жев ност за де цу и мла де / Воја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Те а граф, 
2002. – Стр. 8890.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Пти це 
у гру ди ма”, Ру ма, 2002.

4130.   Пе сме са сме шком : Пе ро Зу
бац: „Сме јуљ ци”, „Бо нарт”, Но ва 
Па зо ва, 2002. / Во ја Мар ја но вић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 99, бр. 31853 (11. јул 2002), 
По ли ти ка за де цу, год. 73, бр. 3006, 
стр. 2.

4131.   Пе сма као азбу ка де тињ ства 
и жи во та / Во ја Мар ја но вић.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 14506521. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 2426.

4132.   Pre pe va no de tinj stvo / Vo ja 
Mar ja no vić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 355.

4133.   Ли ри ка се ћа ња / Во ја Мар ја
но вић.
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
83, бр. 263264 (2526. сеп . 2004), 
стр. 18.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо ли
тве ник сна”, Ру ма, Но ви Сад, 2004.

4134.   Пе снич ки по врт њак / Во ја 
Мар ја но вић. 
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У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 100, бр. 32714 (2. де ц. 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 3131, 
стр. II.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ба што
ви те пе сме”, Ру ма, 2004.

4135.   Ли ри ка се ћа ња / Во ја Мар ја
но вић.
У: Да или не : књи жев ни огле ди 
и кри ти ке / Во ја Мар ја но вић. – 
Бе о град : Књи жев но дру штво 
„Све ти Са ва”, 2005. – Стр. 8486.

4136.   Цвет ник срп ског пе сни штва 
/ Во ја Мар ја но вић. 
У: Ме ђај. – ISSN 03515451. – Год. 
28, бр. 67/68 (2008), стр. 9294.
При каз књи ге: „С оне стра не ду ге”, 
при ре дио Пе ро Зу бац, Но ви Сад, 
Ру ма, 2006.

4137.   Цвет ник срп ског пе сни штва : 
Пе ро Зу бац : „С оне стра не ду ге”... 
/ Во ја Мар ја но вић.
У: С пи сци ма и књи га ма : огле ди 
и кри ти ке / Во ја Мар ја но вић. – 
Но во Ми ло ше во : Ба нат ски кул
тур ни цен тар, 2012. – Стр. 99103.

4138. МАР КО ВИЋ, Љи ља на 
Пе ро Зу бац / Љи ља на Мар

ко вић.
У: По ве та рац над по то ком : о ха и
ку по е зи ји и ха и ђи ни ма / Љиља на 
Мар ко вић, Ми ли јан Де спо то вић, 
Алек сан дра Вра неш. – Бе о град : 
Цен тар за ис точ ну Ази ју Фи ло ло
шког фа кул те та, 2002. – Стр. 126.

4139. МАР КО ВИЋ, Мир ко С.
За пис о „Там ним ри ма ма” 

Мир ко С. Мар ко вић. 
У: Там не ри ме / Пе ро Зу бац. – Бео
град : Чи го ја штам па, 2001. – Стр. 
7172.

4140.   Za pis o „Tam nim ri ma ma” / 
Mir ko S. Mar ko vi ć
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 342.

4141.   Искре ност – по е ти ка пе сни
ка : Пе ро Зу бац : „Бу ди при ја тељ 
ве тру”, Деч ја ли те ра ту ра, Бе о град, 
1996 / Мир ко С. Мар ко вић.
У: Књи га за де цу и ро ди те ље : 
(рас пра ве, огле ди, при ка зи и за
пи си о књи жев но сти за де цу) или 
4 х 4 = 16 / Мир ко С. Мар ко вић. 
– Бе о град: Ex cel si or, 1996 . – Стр. 
6365.

4142.   Сти хо ви, сли ке, од го во ри / 
Мир ко С. Мар ко вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
74, бр. 340 (5. де ц. 1996), Свет књи
ге, стр. IV.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Бу ди 
при ја тељ ве тру”, Бе о град, 1996.

4143. МАР КО ВИЋ, Сло бо дан Ж.
По сто ја ност де тињ ства у 

пе сма ма Пе ре Зуп ца / Сло бо дан 
Ж. Мар ко вић. 
У: Лет из над де тињ ства / Пе ро 
Зу бац. – Сме де ре во : МФП Сме де
рев ска пе снич ка је сен ; Бе о град : 
Сан ба, 1998. – Стр. 166173.

4144.   По сто ја ност де тињ ства у пе
сма ма Пе ре Зуп ца / Сло бо дан Ж. 
Мар ко вић.
У: За пи си о књи жев но сти за де цу. 
4, Пи сци и де ла / Сло бо дан Ж. 
Мар ко вић. – Бе о град : Бе о град
ска књи га, 2007. – Стр. 162168.

4145. МАР ТИ НОВ, Ми о драг 
Ти ши на го во ри о љу ди ма / 

Ми о драг Мар ти нов. 
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У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. – 
Год. 13, бр. 640 (9. ја н. 1965), стр. 8.
При каз књи ге.

4146.   Ti ši na go vo ri o lju di ma / Mio
drag Mar ti nov.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 261262.

4147. МИ ЛА ДИ НО ВИЋ, Иван
Bauk srp skog na ci o na li zma 

pli va uz Du nav / Ivan Mi la di no vić. 
U: Du ga. – ISSN 03506215. – Br. 391 
(18. fe b. – 3. mart 1989), str. 7377.
O afe ri „Go lub nja ča”.

4148. МИ ЛА РИЋ, Владимир
Pero Zu bac: „Ho ću ne ću”, Bi

bli o te ka „Ula zni ca”, Zre nja nin, 
1972 / Vla di mir Mi la rić.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
19, br. 178 (dec. 1973), str. 2627.

4149.   [Читалац пр ве деч је књи ге...] 
/ Вла ди мир Ми та рић [тј. Мила
рић].
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 205207.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства ра
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло мак 
из тек ста „Пе ро Зу бац: ’Хо ћу не ћу’”.

4150. МИ ЛИ ДРА ГО ВИЋ, Бо жи дар 
Лук су зни Зу бац : три књи ге 

иза бра них пе са ма Пе ре Зуп ца у 
из да њу „Зрин ског” из Ча ков ца / 
Б. Ми ли дра го вић.
У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 36 (28. јун 1988), стр. 16.

4151.   Luk su zni Zu bac / Bo ži dar Mi
li dra go vi ć
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 340.

4152. МИ НИЋ, Дра гу тин 
Пр во слав Ма рић: Ба ца чи 

но же ва / Дра гу тин Ми нић.
У: Ра дио ТВ ре ви ја. – ISSN 0350
7432. – Год. 22, бр. 1129 (14. окт. 
1988), стр. 23.
О афе ри око Нео план та фил ма.

4153. МИР КО ВИЋ, Зо ри ца  Т.
У справ не књи ге : у Но во сад

ској бан ци про мо ви са не иза бра
не пе сме Пе ре Зуп ца / З. Т. Мир
ко вић.
У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 52 (21. ок т. 2003), стр. 
21.

4154. МИ ЋУ НО ВИЋ, Радомир
Lađa sa ra nom na bo ku / Rado

mir Mi ću no vić. 
U: Re vi ja. – ISSN 00346888. – God. 
7, br. 6 (1967), str. 137139.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ne ver
mo re”, No vi Sad, 1967.

4155.   Ru ka na do hvat bo la / Ra do
mir Mi ću no vić. 
U: Ru ko vet. – ISSN 00359793. – 
God. 14, br. 1 (1968), str. 6668.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ne ver mo
re”, No vi Sad, 1967.

4156.   Из у зе тан про је кат / Ра до мир 
Ми ћу но вић.
У: Сме јуљ ци : [пародије] : пр ви 
пут упа ро ђе но на ше пе сни штво 
за де цу / Пе ро Зу бац. – Но ва Па
зо ва : Бо нарт, 2002. – Стр. 111.
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4157.   Пе ро Зу бац : „Сме јуљ ци”/ Ра
до мир Ми ћу но вић.
У: Змај. – ISSN 03513637. – Год. 
50, бр. 712 (јулде ц. 2003), стр. 80.

4158.   Еле ги је и опо ме не / Ра до мир 
Ми ћу но вић.
У: Пу те ви кул ту ре. – ISSN 1451
3722. – Бр. 4 (јул 2004), стр. 4547.

4159.   Др жав ни тим ли те рар них 
асо ва / Ра до мир Ми ћу но вић. 
У: Сви у на пад : спорт ски цвет ник 
/ [приредио] Не дељ ко По па дић. 
– Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 2005. 
– Стр. 14.
По ми ње се П. Зу бац.

4160.   Ру ка на до хват бо ла / Ра до
мир Ми ћу но вић. 
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 94.
Од ло мак.

4161.   Ele gi je i opo me ne / Ra do mir 
Mi ću no vić. 
U: Unus mun dus. – ISSN 14510871. 
– Br. 2728 (2007), str. 8689.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo li tve nik 
sna”, No vi Sad, Ru ma, 2004.

4162.   Pe snik ume sto mo sta ko ji ne 
po sto ji / Ra do mir Mi ću no vić.
U: Unus mun dus. – ISSN 14510871. 
– Br. 2728 (2007), str. 295.
O ka ri ka tu ri Pe ra Zub ca iz pe ra Du ša
na Pe tri či ća iz 1980.

4163.   По ет ски цвет ник / Ра до мир 
Ми ћу но вић. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 103, бр. 33469 (11. ја н. 2007), 
По ли ти ка за де цу, год. 78, бр. 324, 
стр. II.

При каз књи ге: „С оне стра не ду ге”. 
Књ. 1, при ре дио Пе ро Зу бац, Но ви 
Сад, Ру ма, 2006.

4164.   Ru ka na do hvat bo la / Ra do mir 
Mi ću no vić. 
U: Unus mun dus. – ISSN 14510871. 
– Br. 2728 (2007), str. 8486.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še”, No vi Sad, Ru ma, 2006.

4165.   Ан то ло ги ја ко ја ра дост бу ди 
или Ма ло чу до ве ли ког фор ма та 
/ Ра до мир Ми ћу но вић. 
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. – 
Год. 37, бр. 3 (је сен 2010), стр. 6769.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Кад срце 
за све тлу ца”, Ру ма, 2009.

4166. МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, С.
Пе ро Зу бац у Ба ле ту и Опе

ри / С. Ми хај ло вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
78, бр. 25 (25. јан. 2000), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Срп ско на род но позо
ри ште у Но вом Са ду у овој го ди ни.

4167. МИ ХА ЛИЋ, Славко
Pero Zu bac: Pe smar / Slav ko 

Mi ha lić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 339340.

4168. МУ ДРИ НИЋ, Мишо
Prijatelj Zob na ti ce – Pe ro Zu

bac / Mi šo Mu dri nić.
U: Da ni dru ga či jeg ži vlje nja / Mi šo 
Mu dri nić. – Bač ka To po la : Na rod
na štam pa ri ja, 2002. – Str. 912.

4169. Н. Г.
Но вем бар ска по ве ља уру че

на Пе ру Зуп цу / Н. Г.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 65, бр. 21821 (10. но в. 2007), 
стр. 35.
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4170. НА ДР ЉАН СКИ, Љи ља на 
[Ja nu ar 1982...] / Lji lja na Na

dr ljan ski.
У: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 16, br. 81 (mart 1982), str. 6970. 
Po če tak tek sta.

4171. НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ, Мирослав
[Преда мном, на сто лу, књи

га...] / Ми ро слав На ста си је вић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 208210.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Ре
цен зи ја књи ге „Деч је ср це”.

4172.   О па ро ди ја ма Пе ре Зуп ца / 
Ми ро слав На ста си је вић.
У: Сме јуљ ци : [пародије] : пр ви 
пут упа ро ђе но на ше пе сни штво 
за де цу / Пе ро Зу бац. – Но ва Па
зо ва : Бо нарт, 2002. – Стр. 109110. 

4173. НЕ ГРИ ШО РАЦ, Иван 
Бла гост и раз ло зи / Иван Не

гри шо рац.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 157, књ. 428, св. 
3 (сеп тем бар 1981), стр. 388393.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Не ко 
дру ги”, Зре ња нин, 1980.

4174.   Bla gost i raz lo zi / Ivan Ne gri
šo rac. 
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 362368.

4175. НЕЈ МАН, Алек сан дар К.
Чи тан ка за вљу бе ни те / Алек

 сан дар К. Неј ман. 
У: Со вре ме ност. – ISSN 00385972. 
– Год. 11, бр. 344 (1990), стр. 147.

При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Као да 
сам те са њао”, Зре ња нин, 1988.

4176.   Li bra të re ja. – Zgjed hje nga 
po e zia e dashurisë / Alek san dar K. 
Nej man. 
U: Fla ka e vëllazërimit. – ISSN 0350
3844. – God. 44, br. 3819 (8. jan. 
1989), str. 18.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Kao da sam 
te sa njao”, Zre nja nin, 1988.

4177. НЕ НА ДИЋ, Ми лан 
Сни мак деч јег ср ца / Ми лан 

Не на дић.
У: Зре ња нин. – ISSN 05140552. 
– Год. 33, бр. 1634 (20. апр. 1984), 
стр. 4.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Деч је 
ср це”, Зре ња н ин, 1984.

4178.   [Пре књи ге „Деч је ср це”...] / 
Ми лан Не на дић.
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 192193.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Одло
мак из тек ста: „Сни мак деч јег ср ца”.

4179. НЕ НИН, Ми ли вој 
Фр таљ ступ ца за не ког Зуп

ца : Пе ро Зу бац: „Не ко дру ги”... / 
Ми ли вој Не нин.
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 10, бр. 161 (25. феб. 1981), 
стр. 19.

4180.   A šta će mo po sle.
U: Sta ri li sac / Mi li voj Ne nin. – Po
ža re vac : Cen tar za kul tu ru, 2003. 
– Str. 7577.

4181. НИ ША ВИЋ, Ра ле 
Ли рик про са ња не осе ћај но

сти / Ра ле Ни ша вић. 



397

У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 563 
(24. окт. 1996), стр. 5.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Бу ди 
при ја тељ ве тру”, Бе о град, 1996.

4182.   Учио сам и учим од де це / 
Ра ле Ни ша вић. 
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
582 (5. дец. 1997), стр. 12.
За јед. ств. насл.: Књи жев ни ка лен
дар. – Књи жев ни пор трет П. Зуп ца.

4183.   Де ца мо гу не мо гу ће / Ра ле 
Ни ша вић. 
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
599 (21. дец. 1998), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Љу ди и њи хо ва де ла. 
– Књи жев ни пор трет П. Зуб ца.

4184.   Осе ћа ње жи вот не ра до сти : 
ски ца за пор трет / Ра ле Ни ша вић.
У : Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
649 (1. мај 2002), стр. 24.

4185.   Ose ća nje ži vot ne ra do sti / Rale 
Ni ša vi ć
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
337338.

4186.   Пе ро Зу бац : Пти це у гру ди
ма / Н. [Рале Нишавић].
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 175 (ја ну ар 2002), стр. 15.

4187. НО ВО ВИЋ, Бу до 
Мо стар ске ки ше још га пра

те / Бу до Но во вић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 112, бр. 36533 (27. јул 2015), 
стр. 10.

4188. НО ГО, Рај ко Петров
Skrivena za vi čaj na te žnja / Raj

ko Pe trov No go. 

U: Ži vot. – God. 16, br. 1112 (nov.
dec. 1967), str. 148149. 

4189.   Pje sni kov pre o bra žaj  : Pe ro 
Zu bac: „Raz go vo ri s go spo di nom” 
– Kul tur ni cen tar, No vi Sad, 1971 / 
Raj ko Pe trov No go.
U: Od jek. – ISSN 00298387. – God. 
24, br. 18 (1530. sep. 1971), str. 16.

4190.   Pje sni kov pre o bra žaj / Raj ko 
Pe trov No go.
U: Je si li živ / Raj ko Pe trov No go. 
– Sa ra je vo : „Ve se lin Ma sle ša”, 1973. 
– Str. 161164.

4191.   [Na ru bo vi ma Zup če vog pje
snič kog svi je ta...] / Raj ko Pe trov 
No go.
U: Mi ris bej tu ra na / Pe ro Zu bac. 
– Beo grad : BIGZ, 1984. – Unut. str. 
omo ta.

4192.   [Na ru bo vi ma Zup če vog pje
snič kog svi je ta...] / Raj ko Pe trov 
No go. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 321.
Iz re cen zi je knji ge „Mi ris bej tu ra na”.

4193.   Pje sni kov pre o bra žaj / Raj ko 
Pe trov No go.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 283286.

4194. ЊЕ ЖИЋ, Татјана
Pero Zu bac, „Len ka Đun đer

ski” / Ta tja na Nje žić.
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 
4662 (3. feb. 2010), str. 21.
U ru bri ci: Pro či ta ti, pre po ru ka za čita
nje knji ge.
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4195. ОБРЕ НО ВИЋ, Ра де 
Па но ни ја се дам ли те ра ту ра 

/ Ра де Обре но вић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 32, бр. 10094 (8. де ц. 1974), 
стр. 19.
При каз књи ге: „Ро мор рав ни це”, при
ре дио Пе ро Зу бац, Но ви Сад, 1974.

4196. П. К.
„Лен кин пр стен” Пе ри Зуп цу 

/ П. К.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 109, бр. 35569 (14. но в. 2012), 
стр. 12.
Вест о на гра ди.

4197. ПА ВИЋ, Вла ди мир 
Пје сме о при ро ди / Вла ди

мир Па вић.
У: Ства ра ње. – ISSN 0039422X. 
– Год. 37, бр. 6 (1982), стр. 765766.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Отво
ре ни сан”, Су бо ти ца, Бе о град, 1980.

4198. ПА ВИ ЧИЋ, Јосип
Dnevnik proš lih lju ba vi / Jo sip 

Pa vi čić. 
U: Vje snik. – ISSN 03503305. – 
God. 40, br. 11940 (22. nov. 1980), 
str. 11.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ne ko dru gi”, 
Zre nja nin, 1980.

4199.   Zu bac / Jo sip Pa vi čić. 
U: Vje snik. – ISSN 03503305. – God. 
46, br. 13910 (2. jun 1986), str. 11.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Pe smar”, 
Za greb, 1986.

4200.   Dnev nik proš lih lju ba vi / Jo sip 
Pa vi čić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 331332.

4201.   Či ta o ni ca / Jo sip Pa vi čić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 323.

4202. ПА ВЛОВ, Ми лу тин Ж.
Пе снич ко за ве шта ње Пе ре 

Зуб ца / Ми лу тин Ж. Па влов.
У: Де ца ра сту као ку ће : (из бор из 
књи га за де цу 19711991) / Пе ро 
Зу бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 
1996. – Стр. 255283.

4203.   Пе снич ко за ве шта ње Пе ре 
Зуб ца / Ми лу тин Ж. Па влов. 
У: De tinj stvo. – ISSN 03505286. 
– Год. 22, бр. 4 (1996), стр. 1124. 

4204.   По го вор о пи сцу и де лу / 
Ми лу тин Ж. Па влов. 
У: Ка ко се ра сте : пе сме / Пе ро Зу
бац. – Бе о град : Пор тал, 2004. – 
Стр. 117120.

4205. ПАЈ ДИЋ, М. 
Сан им чу ва исто ри ју : при

пре ме за ово го ди шњи Ве ли ки 
школ ски час у кра гу је вач ким Шу
ма ри ца ма / М. Пај дић. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 28 (2. авг. 1980), стр. 13.

4206. ПЕ А КИЋ, Марија
Najljepše pje sme o rav ni ci / 

Ma ri ja Pe a kić Ža ja.
U: Vi kend. – ISSN 03518051. – Br. 
364 (16. maj 1975), str. [54].
Pri kaz knji ge: „Ro mor rav ni ce”, pri re
dio Pe ro Zu bac, No vi Sad, 1974.

4207.   Li ri ka pr vog da ha / Ma ri ja Pe
a kić. 
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 327329.
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4208.   ПЕ РИ Зуп цу при зна ње Сте
ван Пе шић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 66, бр. 22230 (30. дец. 2008), 
стр. 15.
Бе ле шка по во дом до би ја ња на гра де.

4209.   ПЕ РО Зу бац: „Ти да ни”. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
77, бр. 165 (18. јун 1977), стр. 12, 
Свет кул ту ре и умет но сти, стр. 2.

4210.   PE RO Zu bac.
У: Стра жи ло во. – ISSN 05621674. 
– Год. 2, бр. 18 (апр. 1972), стр. [29].
Bi o graf ska be leš ka.

4211.   PE RO Zu bac. 
U: Po ro di ca i di je te. – ISSN 0032
4787. – God. 28, br. 5 (maj 1980), 
str. 24.

4212.   ПЕ РО Зу бац. 
У: Ви тез. – ISSN 14521288. – Год. 3, 
бр. 3 (2003), стр. 15. 
За јед. ств. насл.: Би о гра фи је са вре
ме них пи са ца за де цу.

4213.   PE RO Zu bac. 
U: Su sre ti pod sta rom ma sli nom : 
19872006 / XX me đu na rod ni fe
sti val dje či jeg stva ra laš tva i stva ra
laš tva za dje cu, Bar, 2006 ; [u red nik 
Mi ro slav Jo va no vićTi mo ti jev]. – 
Bar : Kul tur ni cen tar, 2006. – Str. 
3839.
Bi o bi bli o graf ska be leš ka.

4214.   ПЕ РО Зу бац. 
У: Би бли о те ка Пр ва књи га : 1957
2007 : лек си кон / при ре ди ли Вла
ди мир Шо вљан ски, Бра ни слав 
Ка ра но вић. – Но ви Сад : Ма ти ца 
срп ска, 2007. – Стр. 5758.
Биобиблиографска белешка.

4215.   ПЕ РО Зу бац.
У: За бав ник ђач ког до ба. – ISSN 
14514036. – Год. 6, бр. 55 (јан. 
2009), стр. 17.

4216.   ПЕ РО Зу бац.
У: Ђач ко до ба. – ISSN 14514044. 
– Год. 15, бр. 147 (јан. 2009), стр. 
17.

4217.   ПЕ РО Зу бац.
У: До бит ни ци На гра де Па вле 
Мар ко вић Ада мов : (19882010) / 
при ре ди ла Да ни ца Вуј ков. – Бач ка 
Па лан ка : ДНС Ло гос ; Срем ски 
Кар лов ци : Кар ло вач ка умет нич
ка ра ди о ни ца, 2012. – Стр. 9899.

4218.   PE RO Zu bac.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
Ju bi lar no, vi še je zič no 1. izd. – Beo
grad : Ad mi ral Bo oks, 2015. – Str. 
145146.

4219.   PE RO Zu bac.
U: Ko je ko u bh. di ja spo ri : pi sci / 
[u red nik Da mir Ljubić]. – Pro ši re
no izd. – Sa ra je vo : Mi ni star stvo za 
ljud ska pra va i iz bje gli ce Bo sne i 
Her ce go vi ne, 2012. – Str. 178181.

4220.   ПЕ РО Зу бац.
У: Окре та ње точ ка : збор ник пе
са ма / [приређивачи Љу бо драг 
Об ра до вић ... и др.]. – Кру ше вац : 
Удру же ње пе сни ка Ср би је – По
е зи ја СРБ, 2013. – Стр. 78.

4221.   ПЕ РО Зу бац : пе сник ки ша 
и ве дри не. 
У: Змај. – ISSN 03513637. – Бр. 11 
(нов. 2001), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Пор трет пе сни ка.
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4222.   ПЕ РО Зу бац : по ча сни гра
ђа нин Па но ни је 2015.
У: Ан то ло ги ја ра до сти / 7. мар ков
дан ски су сре ти де це и пе сни ка, 
Па но ни ја, [2015] ; [уредник] То де 
Ни ко ле тић. – [Крушчић] : Па
нон ске ни ти, 2015. – Стр. 1415.

4223.   ПЕ СНИК уме сто мо ста ко ји 
не по сто ји. 
У: За бав ни ма га зин. – ISSN 0354
9127. – Год. 1, бр. 6 (1996) стр. 2.
Са илу стра ци јом Ду ша на Пе три чи
ћа из 1980.

4224. ПЕ ТРИ НО ВИЋ, Фрања
Elegični glas / Fra nja Pe tri no vi ć

U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 90.

4225.   Ин тим ни пи шчев днев ник 
/ Фра ња Пе три но вић. 
У: Мо ли тве ник сна : иза бра не пе
сме / Пе ро Зу бац ; [из бор пе са ма 
Ми лан Гу тић и чла но ви Ин стел
кл уба]. – Ру ма : Срп ска књи га ; 
Но ви Сад : Ин стелин же ње ринг, 
2004. – Стр. 154.

4226.   In tim ni piš čev dnev nik / Fra
nja Pe tri no vić.
U: Mo li tve nik sna : iza bra ne pe sme 
/ Pe ro Zu bac ; [i zbor pe sa ma Mi lan 
Gu tić i čla no vi In stelklu ba]. – Ru
ma : Srp ska knji ga ; No vi Sad : In
stelin že nje ring, 2004. – Str. 154.

4227.   Еле гич ни глас / Фра ња Пе
три но вић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 90.

4228.   Пут ник до ли не де тињ ства / 
Фра ња Пе три но вић.
У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
175176.

4229. ПЕ ТРО ВИЋ, Мирко
Zubac Pe ro / Mir ko Pe tro vić. 

U: Pi sci ju go slo ven ske škol ske lek
ti re / [tekst pri pre mi li M. [Mir ko] 
Pe tro vić, K. [Ko sta] Di mi tri je vić, 
R. [Ra de] Obre no vić ; iz da nje pri
re dio L. Tomić]. – 2. izd. – Ке кец : 
ју го сло вен ски лист за мла де, Бео
град : Бор ба, [б. г.]. – Str. 79.

4230. ПЕ ТРО ВИЋ, Миодраг
Na ja vi kao u snu, u snu kao 

na ja vi / Mi o drag Pe tro vić. 
U: Mo li tva za Sla đa nu Đor đe vić / 
Pe ro Zu bac. – No vi Sad : Stoj kov, 
2002. – Str. 2627.

4231.   Na ja vi kao u snu, u snu kao 
na ja vi / Mi o drag Pe tro vić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
339341.

4232. ПЕ ТРО ВИЋ, Ти хо мир 
Три вој во ђан ска пе сни ка / 

Ти хо мир Пе тро вић. 
У: По мак. – ISSN 14505207. – Год. 
3, бр. 9 (окт.дец. 1998), стр. 78.
О по е зи ји П. Зуб ца, Д. Три фу но ви ћа 
и Л. Бла шко ви ћа.

4233.   Зу бац, На ста си је вић, Слав
ко вић, Ба бић / Ти хо мир Пе тро
вић. 
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти 
за де цу / Ти хо мир Пе тро вић. – 1. 
изд. – Вра ње : Учи тељ ски фа кул
тет, 2001. – Стр. 462463.
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4234.   [Перо Зу бац...] / Ти хо мир Пе
тро вић. 
У: Но во сад ски пе снич ки круг 
пи са ца за де цу / Ти хо мир Пе тро
вић. – Но ви Сад : Зма је ве деч је 
игре, 2001. – Стр. 1415.

4235.   Зу бац, На ста си је вић, Слав
ко вић, Ба бић / Ти хо мир Пе тро
вић. 
У: Исто ри ја срп ске књи жев но сти 
за де цу / Ти хо мир Пе тро вић. – 
Но ви Сад  : Зма је ве деч је игре, 
2008. – Стр. 479489.

4236.   Де те чи та лац / Тихомир Пе
тро вић.
У: Увод у књи жев ност за де цу / 
Ти хо мир Пе тро вић. – Но ви Сад : 
Зма је ве деч је игре, 2011. – Стр. 68.
На слов по гла вља у ко јем се го во ри 
о П. Зуб цу као деч јем пе сни ку.

4237. ПИ ВЉА НИН, Ранко
Mostarske ki še još pa da ju / 

Ran ko Pi vlja nin. 
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 6346 
(12. okt. 2014), str. 2627.
Za jed. stv. nasl.: Pro fil.

4238.   PJE SNIK po ni kao u na šoj sre
di ni
U: Pla nin če. – Br. 5 (14. feb. 1981), 
str. 10.

4239.   ПЈЕ СНИ ЦИ су чу ђе ње у сви
је ту : го сти гра да Ду шко Три фу
но вић и Пе ро Зу бац. 
У: Сeмберске но ви не. – ISSN 0351
708X. – Год. 21, бр. 405 (1530. јун 
2000), стр. 10.

4240. ПО ЗНА НО ВИЋ, Ду шан 
Нај леп ши сти хо ви за де цу и 

мла де / Д. По зна но вић. 

У: Срем ске но ви не. – ISSN 0561
7294. – Год. 49, бр. 2539 (21. ок т. 
2009), стр. 15.
Бе ле шка о књи зи: „Кад ср це за све тлу
ца”, при ре дио Пе ро Зу бац, Ру ма, 2009.

4241. ПО ПА ДИЋ, Не дељ ко 
Пред го вор / Не дељ ко По па

дић. 
У: Сви у на пад : спорт ски цвет ник 
/ [приредио] Не дељ ко По па дић. 
– Бе о град : АШ де ло : Ви тез, 2005. 
– Стр. 6.

4242. ПО ПОВ, Ра ша
К њи жев но сти Вој во ди не ’83 : 

Ле то пи со ва књи жев на по под на 
/ Ра ша По пов. 
У: Ле то пис Mатице срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 160, књ. 433, св. 
12 (јулавг. 1984), стр. 117.
Ау то ри зо ва но из ла га ње.

4243. ПО ПО ВИЋ, Па вле 
Pe ro Zu bac: „Uz mor je”, Ma ti

ca srp ska, No vi Sad 1978 / Pa vle Po
po vić. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
25, br. 239 (jan. 1979), str. 30. 
Pri kaz knji ge.

4244.   Pe ro Zu bac: „Uz mor je” / Pa vle 
Po po vić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 369371.
Pri kaz knji ge.

4245. ПО ПО ВИЋ, Пеца
Krici na še mla do sti / Pe ca Po

po vić. 
U: Blic. – ISSN 03549283. – Br. 
6736 (13. nov. 2015), TV pop kul tu
ra, str. 24.
O knji zi „Mo star ske ki še”.
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4246.   ПРИ ЗНА ЊЕ за „Кра ље ви ћа”.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 61, бр. 1161 (јан. 2009), 
стр. 22.
Вест о На гра ди „Сте ван Пе шић” за 
књи гу „Кра ље вић и пе сник”.

4247. Р. М.
Зу бац у 12 књи га / Р. М.

У : Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 43 (14. јул 1995), стр. 22.

4248. РА ДЕН КО ВИЋ, Ду шан ка 
Пе ро Зу бац, пе сник / Ду шан

ка Ра ден ко вић.
У: Ђак. – ISSN 14513463. – Год. 3, 
бр. 24 (дец. 2003), стр. 24.

4249. РА ДИ КИЋ, Ва си ли је 
Зу бац, Пе ро / В. Р.

У: Ен ци кло пе ди ја срп ског на ро
да / [главни и од го вор ни уред ник 
Ра дош Љу шић ; гру па аутора]. – 
1. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе
ни ке, 2008. – Стр. 398.

4250. РА ДИ СА ВЉЕ ВИЋ, Зо ран Хр.
Там не ри ме / З. Ра ди са вље

вић. 
У : По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 98, бр. 31684 (18. јан. 2002) 
стр. 16.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Там не 
ри ме”, Бе о град, 2001.

4251.   Tam ne ri me / Zo ran Hr. Radi
sa vlje vić.
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 331.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Tam ne ri
me”, Beo grad, 2001. 

4252.   „Мо стар ске ки ше у Ра шки” : 
зве зда пр ве ве че ри био је пе сник 
Пе ро Зу бац / Зо ран Хр. Ра ди са
вље вић.

У : По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 107, бр. 34760 (16. ав г. 2010) 
стр. 10.

4253. РА ДУ ЛО ВИЋ, Ми лан Ра ду ле 
Зу бац Пе ро / Ми лан Ра ду ле 

Ра ду ло вић. 
У: Ан то ло ги ја. – ISSN 18212549. 
– Бр. 1 (2009), стр. 7879.

4254. РА ДУ ЛО ВИЋ, Се ли ми р
И за зов ин те грал ног чи та ња 

/ Се ли мир Ра ду ло вић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 41, бр. 12811 (1. јул 1982), Кул
ту ра, на у ка, умет ност, стр. IV. 
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо
стар ске ки ше и не ко дру го мо ре”, 
За греб, 1981.

4255.   Књи жев но сти Вој во ди не ’83 : 
Ле то пи со ва књи жев на по под на 
/ Се ли мир Ра ду ло вић. 
У: Ле то пис Mатице срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 160, књ. 433, св. 
12 (јулав г. 1984), стр. 106107.
Ау то ри зо ва но из ла га ње. – При каз 
књи ге: Пе ро Зу бац: „Рам за сли ку 
ле та”, За греб, 1983.

4256.   [Am bi jen ta ci ja, ključ ne označ
ni ce...] : [i zvod iz re cen zi je] / Se li mir 
Ra du lo vić. 
U: Da ne ču je ne ko / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Dnev nik : Iz da vač ki cen
tar Rad nič kog uni ver zi te ta „Ra di voj 
Ćir pa nov”, 1984. – Zad nji kor. list.

4257.   [Амбијентација, кључ не оз
нач  ни це...] / Се ли мир Ра ду ло вић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 190.
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Из вод из ре цен зи је књи ге „Да не чује 
не ко”. – За јед. ств. насл.: Из кри ти ка 
о ства ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца.

4258.   Zub če vo ukrš ta nje vre me na / 
Se li mir Ra du lo vić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 318319.

4259.   Iza zov in te gral nog či ta nja / 
Se li mir Ra du lo vić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 347.

4260.   Iza zov in te gral nog či ta nja / 
Se li mir Ra du lo vić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 356358.

4261. РАЦ КО ВИЋ, Ми о дра г
Ре чи за при сва ја ње / Ми о

драг Рац ко вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
57, бр. 330 (2. дец. 1978), Свет кул
ту ре и умет но сти, стр. 2.

4262.   Re či za pri sva ja nje / Mi o drag 
Rac ko vić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 323325.

4263. РЕ ЂЕП, Драш ко
Pero Zu bac raz go va ra sa Go

spo di nom / Draš ko Re đep. 
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
17, br. 148 (jul 1971), str. 2526.
Pri kaz knji ga: 1. „Raz go vo ri sa go spodi
nom”, No vi Sad, 1971; 2. „Ne ver mo re”, 
No vi Sad, 1967; 3. „Pan to logya nu o va”, 
No vi Sad, 1967.

4264.   Pe ro Zu bac raz go va ra sa Go
spo di nom / Draš ko Re đep. 

U: Sun ča nom stra nom Voj vo di ne : 
ese ji i član ci / Draš ko Re đep. – Su
bo ti ca : Osvit, 1972. – Str. 241244.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Raz go vo ri 
s Go spo di nom”, No vi Sad, 1971.

4265.   Pe ro Zu bac / Draš ko Re đep. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 7, br. 3435 (julokt. 1973), str. 
311.

4266.   Pe ro Zu bac : Raz go vo ri sa go
spo di nom / [Draško Ređep].
U: Ka ta log knji ga: 19721973 / [za 
štam pu pri pre mio Mi lo rad Predoje
vić]. – No vi Sad : Rad nič ki uni ver
zi tet „Ra di voj Ćir pa nov”, Cen tar za 
di ja film i iz da vač ku de lat nost, 1973. 
– Str. 4142.

4267.   Дах мла до сти / Дра шко Ре
ђеп.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 71, бр. 21877 (31. авг. 1974), 
стр. 14. 
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо стар
ске ки ше”, Но ви Сад, 1974.

4268.   Pe ro Zu bac : stra ni ce is trg nu
te iz dnev ni ka / Draš ko Re đep.
U: Kao pu to va nje : na jed nom no vo
sad skom tr gu : (ese ji i član ci) / Dra
ško Re đep. – Zre nja nin : Ula zni ca, 
1974. – Str. 5967.

4269.   Ri ječ ured ni ka / Draš ko Re đep. 
U: Ve čer nji list. – ISSN 03505006. 
– God. 18, br. 4568 (8. i 9. jun 1974), 
str. 10.
Gost ured nik Draš ko Re đep.

4270.   Дах мла до сти / Дра шко Ре
ђеп.
У: Вла да ви на фељ то на / Дра шко 
Ре ђеп. – Кра гу је вац : Све тлост, 
1975. – Стр. 272274.
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При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Мо стар
ске ки ше”, Но ви Сад, 1974. 

4271.   U bi lu de tinj stva, Pe ro Zu bac 
/ Draš ko Re đep. 
U: Fo rum. – ISSN 00158445. – God. 
16, knj. 33, br. 6 (jun 1977), str. 939
943.

4272.   Као по сла ни це, као траг са
мо ће : над но вим пе сма ма Пе ра 
Зуп ца / Дра шко Ре ђеп.
У: До ме ти. – ISSN 03510425. – Год. 
7, бр. 20 (про ле ће 1980), стр. 5459

4273.   Kao po sla ni ce, kao trag sa mo
će : nad no vim pe sma ma Pe ra Zup ca 
/ Draš ko Re đep.
U: Ne ko dru gi / Pe ro Zu bac. – Zre
nja nin : Grad ska bi bli o te ka „Žar ko 
Zre nja nin, 1980. – Str. 59.

4274.   Тај на дје тињ ства : но во сад
ски књи жев ни кри ти чар др Дра
шко Ре ђеп вам пре по ру чу је дви је 
књи ге: „Ра ни ја ди” Да ни ла Ки ша 
и књи гу пје са ма Пе ре Зуп ца „Не ко 
дру ги”.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, 
год. 8), бр. 385 (3. сеп. 1980), стр. 24.

4275.   U bi lu de tinj stva, Pe ro Zu bac. 
U: Is ku stvo za vi ča ja / Draš ko Re đep. 
– No vi Sad ; Irig : Srp ska či ta o ni ca 
i knji žni ca, 1980. – Str. 7581.

4276.   Bez ki šo bra na u Mo sta ru / Dra
ško Re đep. 
U: Oko. – ISSN 0353457X. – God. 
9, br. 240 (28. maj11. jun 1981), 
str. 16.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še i ne ko dru go mo re”, Za greb, 1981.

4277.   Zu bac, Pe ro / D. Re đep.
U: Ju go slo ven ski knji žev ni lek si
kon. – 2. do pu nje no izd. – No vi Sad : 
Ma ti ca srp ska, 1984. – Str. 910.

4278.   Bez ki šo bra na u Mo sta ru / Dra
ško Re đep.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 296300.

4279.   Dah mla do sti / Draš ko Re đep.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 293296.

4280.   Kao po sla ni ce, kao trag sa mo
će / Draš ko Re đep. 
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 336343.

4281.   Sr ce do ma je / Draš ko Re đep. 
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 307309.

4282.   Stra ni ce is trg nu te iz Dnev ni ka 
/ Draš ko Re đep.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 263274.

4283.   Taj na dje tinj stva / Draš ko Re
đep.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 305306.

4284.   U bi lu de tinj stva, Pe ro Zu bac 
/ Draš ko Re đep.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 299304.
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4285.   Го ди не не из ве сно сти и ки ша, 
Пе ро Зу бац / Дра шко Ре ђе п
У: Нај леп ше пе сме Пе ре Зуп ца / 
из бор и пред го вор Дра шко Ре ђеп. 
– Бе о град : Про све та, 2004. – Стр. 
511.

4286.   Dah mla do sti / Draš ko Re đep. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 6062. 
Esej ob ja vljen u Po li ti ci, 31. avg. 1974.

4287.   Je sen na ok ni ma / Draš ko Re
đep. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 5051. 
Deo ese ja iz knji ge „Kao pu to va nje”.

4288.   [Mo star ske ki še...] / Draš ko 
Ređep. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 52. 
Iz ese ja „Bez ki šo bra na u Mo sta ru”.

4289.   Stra ni ce is trg nu te iz dnev ni ka 
/ Draš ko Re đep. 
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 4950. 
Deo ese ja iz knji ge „Kao pu to va nje”.

4290.   Дах мла до сти / Дра шко Ре
ђеп.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 5458. 
Есеј об ја вљен у „По ли ти ци” 31. авг. 
1974.

4291.   Jесен на ок ни ма / Дра шко 
Ре ђеп. 
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 

Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
5051. 
Део есе ја из књи ге „Као пу то ва ње”.

4292.   [Мостарске ки ше...] / Дра шко 
Ре ђеп. 
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 52. 
Из есе ја „Без ки шо бра на у Мо ста ру”.

4293.   Стра ни це ис трг ну те из днев
ни ка / Дра шко Ре ђеп. 
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 4950. 
Део есе ја из књи ге „Као пу то ва ње”.

4294. РЕ ШИН Ту цић, Вујица
Quo va dis Po lja? / Vu ji ca Re šin 

Tu cić.
U: Stu dent. – ISSN 00392693. – God. 
35, br. 8 (23. mart 1971), str. 8.
Po le mi ka oko ure đi va nja ča so pi sa 
„Po lja”.

4295. РО МИЋ, Злат ко
Zrelost je re zig na ci ja / Z. R. 

U: Su bo tič ke novinе. – ISSN 0351
6466. – God. 57, br. 20 (17. maj 2002), 
str. 4.
O po e zi ji P. Zup ca.

4296. РО СИЋ, Тиодор
[Detinjstvo, strah i smrt...] / 

Ti o dor Ro sić.
U: Mi ris bej tu ra na. – Beo grad : BIGZ, 
1984. – Unu t. str. omo ta.

4297.   [De tinj stvo, strah i smrt...]. / 
Ti o dor Ro sić.
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 321.
Iz re cen zi je knji ge „Mi ris bej tu ra na”.
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4298. СА БЉАК, Томислав
Još je dan pje snik / To mi slav 

Sa bljak.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 262.

4299.   Ste van Sre mac / To mi slav Sa
bljak.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 263.
O po e zi ji Pe re Zub ca.

4300. СА ВИЋ, Ти хо мир 
Пред го вор / Ти хо мир Са вић.

У: Ти ши на го во ри о љу ди ма / Ми
ло рад Ми лен ко вић, Ми лу тин Ж. 
Па влов, Спи ра Ми тић, Пе ри ца 
Зу бац, Ву ји ца Ту цић; [за штам пу 
при пре мио Ву ји ца Туцић]. – Зре
ња нин : Клуб мла дих пи са ца, 1964. 
– Стр. 5.

4301. СА РАЈ ЛИЋ, Изет 
Пе ри Зуп цу / Изет Са рај лић.

У: По вра так Мо ста ру / Перo Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 181.

4302. СА РА ТЛИЋ, Ра да
У сла ву пе сни штва : Пе ри 

Зуп цу уру че на Ин сте ло ва на гра
да за по е зи ју / Ра да Са ра тлић.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. – 
Год. 101, бр. 32431 (19. феб. 2004), 
стр. Б4.

4303. СЕ КЕЉ, Војислав
Traganje za pje snič kim in te

gri te tom čo vje ka / Vo ji slav Se kelj.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
28, br. 277 (mart 1982), str. 139140.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še i ne ko dru go mo re”, Za greb, 1981.

4304.   Pe ro Zu bac : „Ram za sli ku le ta”, 
Mla dost, Za greb, 1983. / Vo ji slav 
Se kelj.
U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
30, br. 310 (dec. 1984), str. 513.

4305.   Pje snik iden ti te ta.
U: 23 kri ti ke / Vo ji slav Se kelj. – Novi 
Sad ; Irig : Srp ska či ta o ni ca i knji
žni ca, 1988. – Str. 129142.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še i ne ko dru go mo re”, Za greb, 1981.

4306.   Се ћа ње на де тињ ство / Воји
слав Се кељ. 
У: Тв но во сти. – ISSN 03507467. 
– Год. 29, бр. 1422 (25. март 1992), 
стр. 6.
О еми си ја ма „За ви ча ји” и „Де тињ
ства” ко је уре ђу је П. Зу бац.

4307.   Pe ro Zu bac: „Ram za sli ku le ta” 
/ Vo ji slav Se kelj. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 332338.

4308.   Тraganje za pje snič kim in te
gri te tom čo vje ka / Vo ji slav Se kelj.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 344355.

4309. СЕ ЉАЧ КИ Мир ко вић, Ми ли ца 
Срп ска пе снич ка па ро ди ја 

по сле Ви на ве ра / –Ми ли ца Се
љач ки Мир ко вић.
У: Па ро ди је Ста ни сла ва Ви на ве
ра као кри тич ки го вор / Ми ли ца 
Се љач ки Мир ко вић. – Бе о град : 
Слу жбе ни гла сник, 2009. – Стр. 
191224. 

4310. СИ МИЋ, Јо ван ка 
Ти та му не пра шта ју / Ј. С. 
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У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 50 (6. окт. 2007), стр. 19.
По во дом Но вем бар ске по ве ље гра да 
Но вог Са да.

4311.   Пе сме, жи вот и сно ви / Ј. Си
мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (12. феб. 2013), стр. 
15.
О сни ма њу фил ма и се ри је о Ла зи Ко
сти ћу, ау то ри сце на ри ја Пе ро Зу бац 
и Ми ло ван Ви те зо вић.

4312.   Пе сник и ње го ва ви ла / Ј. Си
мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (10. јул 2013), стр. 19.
О сни ма њу до ку мен тар ноигра ног 
фил ма „До ба Дун ђер ских”, ау тор 
сце на ри ја Пе ро Зу бац.

4313.   Пре ми је ра у но вем бру / Ј. Си
мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 60 (29. авг. 2013), стр. 
15.
О сни ма њу до ку мен тар ноигра ног 
фил ма „До ба Дун ђер ских”, ау тор 
сце на ри ја Пе ро Зу бац.

4314.   Да од љу ба ви ду си по лу де / 
Ј. С.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 61 (15. март 2014), стр. 
16.
О пре ми је ри до ку мен тар ноигра ног 
фил ма „До ба Дун ђер ских”, ау тор 
сце на ри ја Пе ро Зу бац.

4315.   Ла за Ко стић су је те под гре
јао / Ј. Си мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 61 (5. март 2014), стр. 
15.

О сни ма њу до ку мен тар ноигра ног 
фил ма „До ба Дун ђер ских”, ау тор сце
на ри ја Пе ро Зу бац.

4316. СЛА ВИЋ, Зоран
Ka vi še sloj nom pe va nju / Zo

ran Sla vić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 7, br. 32 (martapr. 1973), str. 
3136. 

4317.   Na in ti mi stič koj sta zi / Zo ran 
Sla vić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 14, br. 75 (dec. 1980), str. 8384.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ne ko dru gi”, 
Zre nja nin, 1980. 

4318.   Ви ше знач ја отво ре не сли ке 
/ Зо ран Сла вић.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 40, бр. 12300 (29. јан. 1981), 
Кул ту ра умет ност на у ка, бр. 56, 
стр. VI.

4319.   Is ku še nje pe sni ka i pri ka zi va ča 
/ Zo ran Sla vić.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 16, br. 81 (mart 1982), str. 5966.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Mo star ske 
ki še i ne ko dru go mo re”, Za greb, 1981.

4320.   Pe sme ra sta i sa zre va nja : Pe ro 
Zu bac : „Deč je sr ce” / Zo ran Sla vi ć
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 95 (dec. 1984), str. 67.

4321.   Če ti ri knji ge Grad ske na rod ne 
bi bli o te ke „Ž. Zre nja nin”, Zre nja nin. 
Pe sme ra sta i sa zre va nja / Zo ran 
Sla vić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 18, br. 95 (dec. 1984), str. 67. 
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Deč je sr ce”, 
Zre nja nin, 1984.
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4322.   Дав не сли ке / Зо ран Сла вић. 
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
75, бр. 324 (20. нов. 1997), стр. IV.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ово сам 
ја”, Бе о град, 1997.

4323.   По вра так у са му искре ност 
/ Зо ран Сла вић.
У: Глас Зре ња ни на. – ISSN 1450
5541. – Год. 1, бр. 7 (9. окт. 1997), 
стр. 10.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Ово сам 
ја”, Бе о град, 1997.

4324.   По ет ска го зба : Пе ро Зу бац: 
„Нај леп ше пе сме о љу ба ви 15” / 
Зо ран Сла вић.
У: Глас Зре ња ни на. – ISSN 1450
5541. – Год. 1, бр. 17 (18. дец. 1997), 
стр. 10.

4325.   Vi še znač ja otvo re ne sli ke / Zo
ran Sla vić.
U: Pe sme iz se dam de se tih / Pe ro 
Zu bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 328330.

4326.   Is ku še nje pe sni ka i pri ka zi va ča 
/ Zo ran Sla vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 303313.

4327.   Po vra tak u sa mu iskre nost / 
Zo ran Sla vić.
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 356357.

4328.   Kva dra tu ra zre nja nin skog knji
žev nog kru ga / Zo ran Sla vić.
U: Pi sa nje za bo ra va : bečkеrečke, 
pe trov grad ske, zre nja nin ske ve du te 
/ Zo ran Sla vić. – Zre nja nin : Ago ra, 
2004. – Str. 95. 

4329.   Pa ro di ja kao ima nent na kri ti
ka / Zo ran Sla vić. 
U: Pi sa nje za bo ra va : bečkеrečke, 
pe trov grad ske, zre nja nin ske ve du te 
/ Zo ran Sla vić. – Zre nja nin : Ago ra, 
2004. – Str. 150152. 
Pri kaz knji ge: „Pan to logya nu o va”, pri
re dio Pe ro Zu bac, No vi Sad, 1967.

4330.   Pe sni ko vom sta zom : sa Pe rom 
Zup cem / Zo ran Sla vić.
U: Pi sa nje za bo ra va : beč ke reč ke, 
pe trov grad ske, zre nja nin ske ve du te 
/ Zo ran Sla vić. – Zre nja nin : Ago ra, 
2004. – Str. 141149. 

4331.   Po et ska go zba / Zo ran Sla vić. 
U: Pi sa nje za bo ra va : beč kreč ke, pe
trov grad ske, zre nja nin ske ve du te / 
Zo ran Sla vić. – Zre nja nin : Ago ra, 
2004. – Str. 153154.
Pri kaz edi ci je „Naj lep še pe sme o lju ba
vi 15”, pri re dio Pe ro Zu bac, Beo grad, 
1997.

4332. СТАН КОВ, Си ни ша
„Ка о да сам те са њао” : ан то

ло ги ја нај леп ших пе са ма о љу ба ви, 
при ре ди о  Пе ро Зу бац / Си ни ша 
Стан ков.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 56, бр. 15002 (4. авг. 1988), 
стр. 9.

4333. СТА ШЕ ВИЋ, Ми лен ко 
Lir ski in ten zi tet Pe re Zub ca / 

Mi len ko Sta še vić. 
U: Stav. – ISSN 03513629. – God. 
6, br. 20/21 (1981), str. 3237. 
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ne ko dru
gi”, Zre nja nin, 1980. 

4334. СТО ЈИ ЧИЋ, Ђоко
[Перо Зубац] / Ђо ко Сто ји

чић.
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У: Вре ме јед не мла до сти / Ђо ко 
Сто ји чић, Ми ро слав Мар ко вић, 
Пе ро Си мић ; при ре дио и по го
вор на пи сао Пр во слав Вуч ко вић. 
– Бе о град : Слу жбе ни гла сник, 
2010. – Стр. 10, 235, 237, 247, 263.

4335. СТОЈ КО ВИЋ, Гра ди мир 
Као око деч је : Пе ро Зу бац: 

„Пти це у гру ди ма”, Срп ска књи
га, Ру ма, 2002 / Гра ди мир Стој
ко вић. 
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 29, бр. 12 (про ле ћеле то 
2003), стр. 7778.
Осврт на књи гу по во дом до би ја ња 
На гра де „Гор да на Бра јо вић”.

4336.   Као око деч је / Гра ди мир 
Стој ко вић. 
У: Пе сма ме ђу пе сни ци ма : збор
ник 6. и 7. књи жев них су сре та 
„Да ни деч је по е зи је и ства ра ла
штва Гор да на Бра јо вић”, Алек си
нац – мај 20032004 / [уредници 
Јо ван Ке сар, Дра ган Бо гу то вић, 
Дра га на Матовић]. – Бе о град : Ве
чер ње но во сти : „Фонд Гор да на 
Бра јо вић” ; Алек си нац : Цен тар за 
кул ту ру, 2004. – Стр. 1820.

4337. СТОЈ КО ВИЋ, Рат ко
Zubac, Pe ro / Rat ko Stoj ko vić.

U: Lek si kon li te ra ta la u e ra ta : srp ske 
knji žev ne na gra de / Rat ko Stoj ko
vić. – Beo grad : Po e taz, 2004. – Str. 
31, 40, 57, 67, 70, 82, 134, 139, 206, 211.

4338. СТРАЈ НИЋ, Ни ко ла 
Е ле мен ти пе сни штва Пе ре 

Зуп ца / Ни ко ла Страј нић.
У: Школ ски час срп ског је зи ка и 
књи жев но сти. – ISSN 0354348X. 
– Год. 21, бр. 5 (2003), стр. 2023.

4339.   Ele men ti pe sniš tva Pe re Zup
ca / Ni ko la Straj nić. 
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. 
izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 
357361.

4340. СТУ ПА РИЋ, Дарко
Dogmatska gu mi ca za „Ki še” 

/ D. S.
U: Vje snik. – ISSN 03503305. – God. 
49, br. 14929 (10. apr. 1989), str. 8. 

4341.   Dog mat ska gu mi ca za „Ki še” 
/ Dar ko Stu pa rić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu bac. 
– 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 301303.

4342. СУ ДАР СКИ РЕД, Ђорђе
Zubac Pe ro / Đor đe Su dar ski 

Red. 
U: Ko je ko u Ju go sla vi ji i ši re / Đor đe 
Su dar ski Red. – No vi Sad : Knji žev na 
za jed ni ca No vog Sa da, 1987. – Str. 90.

4343. ТА ДИЋ, Де јан
„Пе смар” / Де јан Та дић. 

У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
54, бр. 204 (23. јул 1986), стр. 6.

4344.   Pe smar / De jan Ta dić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 322.

4345. ТЕ ШИ ЈА, И.
Taj no oko Pe re Zup ca : uz novi 

broj dječ je re vi je „Ma sla čak” / I. 
Te ši ja. 
U: Glas Sla vo ni je. – ISSN 03503968. 
– God. 40, br. 11842 (4. nov. 1983), 
str. 8.

4346. ТЕ ШИЋ, Љубомир
[Перо Зу бац се у свет деч је 

по е зи је...] / Љу бо мир Те шић. 
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У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 191192.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства ра
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло
мак из тек ста „Ре чи деч јег пр ко са”.

4347.   ТИ ТО је све што се во ли. 
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03513904. 
– Год. 37 (изд. за ино стран ство, 
год. 8), бр. 363 (25. март 1980), стр. 
24.
Бе ле шка о књи зи „Ти то је наш друг”, 
са из бо ром по е зи је.

4348. ТО ДО РО ВИЋ, Дра ган 
Тран сфор ма ци ја вред но сти 

/ Дра ган То до ро вић. 
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 45, бр. 14289 (10. авг. 1986), 
стр. 14.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Пе смар”, 
За греб, 1986.

4349.   Тран сфор ма ци ја вред но сти : 
Пе ро Зу бац: Пе смар (пје сни љу
ве не), Зна ње, За греб, 1986. / Дра
ган То до ро вић.
У: Ве дри не : но вин ске кри ти ке пе
снич ких књи га / Дра ган То до ро
вић. – Бе о град : Про све та, 1997. 
– Стр. 1314.

4350.   Tran sfor ma ci ja vred no sti / Dra
gan To do ro vić. 
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 317318.

4351.   Uz let sen ten ci o znog / Dra gan 
To do ro vi ć
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 337339.

4352.   Чи тан ка љу ба ви, или о иза
бра ним љу бав ним пе сма ма Пе ра 
Зуп ца / Ха џи Дра ган То до ро вић.
У: Мо стар ске ки ше : пе де сет и пет 
љу бав них и три по себ не пе сме : 
(чи тан ка љу ба ви) / Пе ро Зу бац ; 
иза брао и при ре дио Ха џи Дра ган 
То до ро вић. – По же га : Жи ра вац, 
2007. – Стр. 58.

4353. ТО МИЋ, Но во 
Бре ви јар ле по те / Но во То

мић. 
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 54 (1. нов. 2006), стр. 2.
При каз књи ге: „С оне стра не ду ге”, 
при ре дио Пе ро Зу бац, Ру ма, Но ви 
Сад, 2006.

4354. ТО МИЋ, Раде
Autobiografija / Ra de To mić. 

U: Za zvu kom / Ra de To mić. – No vi 
Sad : Knji žev na za jed ni ca No vog 
Sa da, 1986. – Str. 157158, 166.

4355. ТОН ТИЋ, Стеван
Dragi ko le ga Pe ro : (pi smo Ste

va na Ton ti ća...).
U: Pe sme iz de ve de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 348.

4356. ТРАЈ КО ВИЋ, Пе тар 
Пе ро Зу бац / П. Т.

У: Го ро цвет. – ISSN 03523896. – 
Год. 30, бр. 72 (је сен 2003), стр. 20.

4357. ТРИ ФУ НО ВИЋ, Душ ко
[Осећај ва ра кад нам се учи

ни...] / Ду шко Три фу но вић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 207208.
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За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства ра
ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од ло мак 
из књи ге„Во ће из ба ште но стал ги је”.

4358.   Zov iz ho ra an đe la / Duš ko Tri
fu no vić. 
U: Mo li tva za Sla đa nu Mi lo še vić / 
Pe ro Zu bac. – No vi Sad : Stoj kov, 
2002. – Str. 27.

4359.   Zov iz ho ra an đe la / Duš ko Tri
fu no vi ć
U: No ve pe sme / Pe ro Zu bac. – 1. izd. 
– No vi Sad : Stylos, 2003. – Str. 329.

4360.   Атом ски век / Ду шко Три фу
но вић. 
У: Мо ли тве ник сна : иза бра не пе
сме / [из бор пе са ма Ми лан Гу тић 
и чла но ви Ин стелкл уба]. – Ру ма : 
Срп ска књи га ; Но ви Сад : Ин
стелин же ње ринг, 2004. – Стр. 
157158.

4361.   Atom ski vek / Duš ko Tri fu no
vić.
U: Mo li tve nik sna : iza bra ne pe sme 
/ [i zbor pe sa ma Mi lan Gu tić i čla
no vi In stelklu ba]. – Ru ma : Srp ska 
knji ga ; No vi Sad : In stelin že nje ring, 
2004. – Str. 157158.

4362.   Дав но и да ле ко / Ду шко Три
фу но вић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 9193.

4363. ТУР ЈА ЧА НИН, Зо ри ца 
Чо вјек за сва вре ме на / Зо

ри ца Тур ја ча нин.
У: Осло бо ђе ње. – ISSN 03504352. 
– Год. 39, бр. 12361 (20. нов. 1982), 
стр. 4.

4364. ЋИ РИЋ, Не ма ња 
Би о гра фи ја Пе ре Зуп ца / 

Не ма ња Ћи рић.
У: Мо рав ска ли ра. – Год. 1, бр. 1 
(27. јан. 2002), стр. 11.

4365. ЋО РИ ЛИЋ, Љубомир
Lingvističke di ja loš kona ra

tiv ne ve žbe / Lju bo mir Ćo ri lić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 6, br. 27 (majjun 1972), str. 
6061.
Pri kaz knji ge: „20 pri po ve da ča – an to
lo gi ja”, pri re dio Pe ro Zu bac, Zre nja nin, 
1972.

4366. УГРЕ ШИЋ, Дубравка
Kako po sti ći šarm / Du brav ka 

Ugre šić. 
U: Umjet nost i di je te. – ISSN 0503
1575. – God. 7, br. 34 (1975), str. 
6061.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Ho ću ne
ću”, Zre nja nin, 1972.

4367.   [Књижица сти хо ва за дје цу...] 
/ Ду брав ка Угре шић. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 195198.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од
ло мак из тек ста „Ка ко по сти ћи шарм”.

4368. ФРАН ЦИ ШКО ВИЋ, Алек сан дар
„Sa nja re nje i ja va Pe re Zup ca” 

/ Alek san dar Fran ciš ko vić. 
U: Su bo tič ke no vi ne. – ISSN 0351
6466. – God. 58, br. 27 (4. jul 2003), 
str. 5.
O de se toj pe smi iz ci klu sa „Hun gar ski 
ka tre ni”.
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4369. ХАЈ ДУ КО ВИЋ, Лука
Kiše ne pre bo la / Lu ka Haj du

ko vić. 
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 1, br. 4 (okt. 1967), str. 4245.
Pri kaz knji ze: Pe ro Zu bac: „Ne ver mo re”, 
No vi Sad, 1967.

4370.   Knji žev ni krug zre nja nin ski u 
dru goj po lo vi ni 20. ve ka / Lu ka Haj
du ko vić.
U: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 35, br. 176 (sep. 2001), str. 10.
Po mi nje se P. Zu bac.

4371.   Ki še ne pre bo la / Lu ka Haj du
ko vić.
U: Pe sme iz še zde se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 2003. 
– Str. 313317.

4372. ХЕ БИ БО ВИЋ, Фа зли ја 
По вра так пје сни ка Мо ста ру 

/ Фа зли ја Хе би бо вић.
У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
182.

4373. ХИН ДИЋ, Един 
Не за бо рав ни су срет пје сни

ка и Мо ста ра / Един Хин дић.
У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – Но ви Сад : Ме диа ин вент ; 
Ру ма : Срп ска књи га, 2006. – Стр. 
183.

4374. ХОР ВАТ, Бо ри слав 
Бу дил ник са ве сти све та / Б. 

Хор ват. 
У: Ко ра ци. – ISSN 04543556. – Год. 
15, бр. 1112 (1980), стр. 639641.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Сан им 
чу ва исто ри ја”, Кра гу је вац, 1980.

4375.   [И ка да се пе сник да нас ла ти 
пе ра...] / Бо ри слав Хор ват. 
У: Де ца мо гу не мо гу ће : (но ве пе
сме за де цу 19921996.) / Пе ро Зу
бац. – Под го ри ца : Уни рекс, 1996. 
– Стр. 194195.
За јед. ств. насл.: Из кри ти ка о ства
ра ла штву за де цу Пе ра Зуб ца. – Од
ло мак из тек ста: „Бу дил ник са ве сти 
све та”.

4376.   Bu dil nik sa ve sti sve ta / Bo ri slav 
Hor vat.
U: Pe sme iz osam de se tih / Pe ro Zu
bac. – 1. izd. – No vi Sad : Stylos, 
2003. – Str. 328331.

4377.   С кр ча гом по сло бо ду / Бо ри
слав Хор ват. 
У: Ко ра ци. – ISSN 04543556. – Год. 
15, бр. 56 (1980), стр. 340341.
При каз књи ге: „Ти то је наш друг”.

4378. ХО ЏА, Мех мед Али
Pero Zubaç / A. Meh met.

U: Bir lik. – ISSN 03524035. – God. 
36, br. 24322434 (27. nov. 1980), Ço
cuk Bahçesi, god. 6, br. 181, str. 2.

4379. ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ми ћо 
Цвет ник по е ма о љу ба ви / 

М. Ц.
У: Бор ба. – ISSN 03507440. – Год. 
77, бр. 176 (25. јун 1999), стр. 7.
При каз књи га: 1. „Књи га не жно сти”, 
Бе о град, 1999; 2. „Злат ни сти хо ви”, 
при ре дио Пе ро Зу бац, Бе о град, 1998.

4380. ЧА ЛОВ СКИ, То дор 
Моќта  на спо ме ни те / То дор 

Ча лов ски. 
У: Бе ле зи. – [Бр.] 45 (сеп.окт. 
1967), стр. 3435.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Не вер
мо ре”, Но ви Сад, 1967.
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4381. ЧО ЛАК, Тоде
Trenutak pe sme : (za pis o po

e zi ji Pe re Zup ca, Lju bi vo ja Ršu mo
vi ća i Go ra na Ba bi ća) / To de Čo lak.
У: Ве нац. – ISSN 03503364. – Бр. 
155156 (19871988), str. 67.

4382. ЧО ЛА КО ВИЋ, Ра до мир 
Пе снич ка ма ги ја / Ра до мир 

Чо ла ко вић.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 62, бр. 20496 (2. март 2004), 
стр. 26.
О Мо стар ским ки ша ма Пе ре Зуб ца.

4383. ШИ ЈАЧ КИ, Оли ве ра 
Ра зно ли ко ви ђе ње де тињ ства 

у по е зи ји за де цу не ка да и са да / 
Оли ве ра Ши јач ки. 
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 33, бр. 34 (је сензи ма 2007), 
стр. 45.
По ми ње се и П. Зу бац.

4384. ШИН КО ВИЋ, Петер
A Magány lépcsözetei = [Ste

pe ni ce samoće] / Péter Sin ko vits. 
U: Híd. – ISSN 03509079. – God. 40, 
br. 11 (nov. 1976), str. 13541355.
Pri kaz knji ge: Pe ro Zu bac: „Raz log bla
go sti”, No vi Sad, 1975.

4385. ШИ ПО ВАЦ, Не ђо 
Пе ро Зу бац / Не ђо Ши по вац. 

У: Не ве си ње слав но / Не ђо Ши
по вац. – Не ве си ње : Оп шти на, 
2003. – Стр. 273.

4386. ШТЕ ФАН, Фло ри ка 
Мар чин ци и Зуб чин ци : твр

дим да је Пе ро Зу бац из го луб ња
чио ме сто иде о ло га у Град ском 
ко ми те ту СКВ Но вог Са да / Фло
ри ка Ште фан.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 85, бр. 26981 (14. нов. 1988), 
стр. 1213.

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ ПО СВЕ ЋЕ НЕ П. ЗУБ ЦУ  
И ОНЕ У КО ЈИ МА СЕ ПО МИ ЊЕ

4387. АН ДРИЋ, Бранко
Kišarski Mo star / Bran ko An

drić.
У: Ја сам ма мин ма ли сек су а лац / 
[Бранко Ан дрић Андрла]. – Но ви 
Сад : ау тор, 1971. – Стр. [8].

4388.   АН ТО ЛО ГИЈ СКА пе сма ме
троу. 
У: Књи жев на реч. – ISSN 03504115. 
– Год. 11, бр. 205 (25. феб. 1983), 
стр. 20.
За јед. ств. насл.: Ви на ве ро ва ули ца.

4389. БА КО ВИЋ, Бла го је 
Пе ро Зу бац / Бла го је Ба ко

вић. 

У: Ча роб ни па стир / Бла го је Ба ко
вић. – Но ви Сад : Про ме теј, 1998. 
– Стр. 67.

4390.   У кро шња ма ја бла но ва : Перу 
Зуб цу / Бла го је Ба ко вић.
У: По вра так на Ита ку. Књ. 4, Љу
бав ми жи ва по све ту хо да / Благо
је Ба ко вић. – Но ви Сад : Orp he us, 
2005. – Стр. 35.

4391.   Пе ро Зу бац / Бла го је Ба ко
вић.
У: Сун це ис под ки шо бра на / Бла
го је Ба ко вић. – Кру шчић : Па нон
ске ни ти, 2010. – Стр. 108.
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4392. БЕ ЛИ МАР КО ВИЋ, Сла во љуб 
Не ве нов ве нац 2001 / Сла во

љуб Бе ли мар ко вић.
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 164 (дец. 2000), стр. 11.

4393. ВА СИ ЛЕВ СКИ, Ри сто 
Бек ство из Жа ба ра, од по ја 

кра ва ра, бив шег тра ва ра и кра
ва ра. Па по над го ра, до ља, мо ра, 
пре ко Ли ке до Аме ри ке. 3 / Ри
сто Ва си лев ски. 
У: Нов ча ни ко ва чуд би на / Ри сто 
Ва си лев ски. – Сме де ре во : Ар ка, 
1998. – Стр. 13.

4394. ВЛА ХО ВИЋ, Ра до ван 
Лик твој у огле да лу / Ра до

ван Вла хо вић.
У: Ве чер њи акт у де во јач кој со би 
Лен ке Дун ђер ски / Ра до ван Вла
хо вић. – Но во Ми ло ше во : Ба нат
ски кул тур ни цен тар, 2009. – 
Стр. 9.

4395. ГА ЗИ БА РИЋ, Си ма 
Да ри ва ње ре чи ма (Пе ри Зуп

цу) / Си ма Га зи ба рић.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
720 (3. нов. 2006), стр. 9.

4396. ДЕ СПО ТО ВИЋ, Ми ли ја н
У ту ђем сну : Пе ру Зуп цу / 

Ми ли јан Де спо то вић.
У: Раз го вор са Си зи фом / Ми ли јан 
Де спо то вић. – Бе о град : Бе о град
ска књи га, 2007. – Стр. 53.

4397.   У ту ђем сну : Пе ру Зуп цу / 
Ми ли јан Де спо то вић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 56 (8. апр. 2009), стр. 23.

4398. ДИ МИЋ, Жар ко 
У сну ло се Ла зи Ко сти ћу не

ко ли ко да на уо чи : при ја те љи ма 

Ха џи Зо ра ну Ла зи ну и Пе ри Зуп
цу / Жар ко Ди мић.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 2425, бр. 7578 (20102011), 
стр. 177178.

4399. ЂУР ЂИЋ, Јовица
Miševi u vi ken di ci / Jo vi ca 

Đur đić. 
U: Ži ra fa Že ral di na / Jo vi ca Đur đić. 
– Beo grad : Iz da vač ka ku ća Ars po
e ti ka, 2005. – Str. 39.
Pe sma u ko joj se po mi nje P. Zu bac.

4400. ЂУ РИ ШИЋ, Душан
Nema vje tra : Pe ru Zub cu / Du

šan Đu ri šić.
U: Sve ri je ka ne ka spa ja / Du šan Đu
ri šić. – Da ni lov grad : Kul tur noin
for ma tiv ni cen tar „Bi je li Pa vle”, 2003. 
– Str. 25.

4401. ЕР ДЕ ЉА НИН, Ан ђел ко 
Слав ни дру га ри на Три би ни 

мла дих / Ан ђел ко Ердеља нин.
У: Сме шне пе сме / Ан ђел ко Ере
дља нин. – Ру ма : Срп ска књи га, 
2002. – Стр. 124.

4402. ЖИ НИЋ Илић, Ма ри на 
Про се ја ња / Ма ри на Жи нић 

Илић.
У: Ви ди не / Ма ри на Жи нић Илић. 
– Но ви Сад : М. Жи нић Илић, 
2008. – Стр. 274275.

4403. ЗГО ЊА НИН, Здрав ко Ба ћо 
Ки ше : Пе ри Зуп цу / Здрав ко 

Зго ња нин Ба ћо.
У: Све ти о ни ци / Здрав ко Зго ња
нин Ба ћо. – Ис точ но Са ра је во : 
За вод за уџ бе ни ке и на став на 
сред ства, 2005. – Стр. 3738.
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4404. ИВА НО ВИЋ, Оља 
Пе ро Зу бац / Оља Ива но вић.

У: Деч ји пе сни ци у пе сми и сли ци 
/ Оља Ива но вић. – Ру ма : Срп ска 
књи га, 2002. – Стр. 23.

4405. КА РА НО ВИЋ, Дра ган 
Све због Алек се / Дра ган Ка

ра но вић. 
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 101, бр. 32574 (15. јул 2004), 
По ли ти ка за де цу, год. 75, бр. 3111, 
стр. III
У пе сми се по ми ње П. Зу бац.

4406. МА НОЈ ЛО ВИЋ, Лазар
Peri Zub cu / La zar Ma noj lo vić.

U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 117.

4407. МА РИЋ, Мишо
[Razgovori] s Pe rom Zup cem 

/ Mi šo Ma rić.
U: Pan s cr nom fru lom : ne i za bra ne 
pje sme / Mi šo Ma rić. – Sa ra je vo : 
Ra bic, 2004. – Str. 136137.

4408. МАР ЈА НО, Алек 
Зу бац Пе ро / Алек Мар ја но.

У: Јеж. – ISSN 00216917. – Бр. 1999 
(21. окт. 1977), стр. 13.
За јед. ств. насл. : Алек си кон 3.

4409. МАР ЈА НО ВИЋ, Воја
[10. ав густ...] / Во ја Мар ја но

вић.
У: Сел терс про за : ки шни ав гу
стов ски да ни : из днев ни ка / Во ја 
Мар ја но вић. – Бе о град : Књи жев
но дру штво „Све ти Са ва”, 2005. 
– Стр. 33.
По ми ње се П. Зу бац.

4410. МАР КО ВИ НА, Роко
Starome mo stu u Mo sta ru = 

To the Old Brid ge in Mo star / Ро ко 
Мар ко ви на.

U: Sta ri Most u Mo sta ru = The old 
brid ge in Mo star / pri re di li Ali ja Ci
gić, An te Miš ko vić; [pri je vod na 
en gle ski = en glish tran sla tion Ja sna 
Li zde]. – Mo star : In sti tut za stro jar
stvo sve u či liš ta, 2004. – Str. 265.
Alu zi ja na sti ho ve P. Zub ca.

4411. МИ ЈА ТО ВИЋ, Богомир
Imperium of jazz / Bo go mir 

Mi ja to vić. 
U: NS roc ko pe di ja : no vo sad ska rok 
sce na : 19632003 / Bo go mir Mi ja to
vić. – 1. izd. – Srem ska Ka me ni ca : 
Switch, 2005. – Str. 124.
O no vo sad skoj rok gru pi, po mi nje se i 
P. Zu bac.

4412.   Pr kos drum ski / Bo go mir Mi
ja to vić.
U: NS roc ko pe di ja : no vo sad ska rok 
sce na : 19632003 / Bo go mir Mi ja to
vić. – 1. izd. – Srem ska Ka me ni ca : 
Switch, 2005. – Str. 223.
O no vo sad skoj rok gru pi, po mi nje se i 
P. Zu bac.

4413. МИ ЋУ НО ВИЋ, Ра до мир 
Пе ро Зу бац / РА М

У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 41 (19. јул 1993), стр. 16.

4414.   Бе жа ниј ски пљу ско ви / Ра до
мир Ми ћу но вић.
У: Из ла зак из пер фек та : збир ка 
збир ки / Ра до мир Ми ћу но вић. 
– Но ва Па зо ва : Бо на арт, 2002. 
– Стр. 16.

4415.   По ру ка Пе тро ни ју / Ра до мир 
Ми ћу но вић.
У: Из ла зак из пер фек та : збир ка 
збир ки / Ра до мир Ми ћу но вић. 
– Но ва Па зо ва : Бо нарт, 2002. – 
Стр. 1213.
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4416.   Опе ва ни сно ви : раз го вор с 
пи сцем / Ра до мир Ми ћу но вић. 
У: Из ба ште мо је ма ште / Ра до мир 
Ми ћу но вић. – Зе мун : AŠ de lo, 
2005. – Стр. 59.
По ми ње се П. Зу бац.

4417. НА СТА СИ ЈЕ ВИЋ, Ми ро слав 
Пе ро Зу бац / Ми ро слав На

ста си је вић.
У: Тиктак. – ISSN 03515311. – Год. 
19, бр. 19 (1. јун 1988), стр. 25.

4418. НИ ША ВИЋ, Ра ле 
Ра зло жна пе сма / Ра ле Ни

ша вић.
У: Мај ка хо до ча сна – Вер са ћи ка
ба ни це / Ра ле Ни ша вић. – Бач ка 
Па лан ка : Ло гос ; Но ви Сад : Би
стри ца, 2010. – Стр. 3132. 

4419. ОБ РА ДО ВИЋ, До бро сав 
Зу бац / До бро сав Об ра до вић.

У: Сва шта ри ца / До бро сав Об ра
до вић. – Ча је ти на : Кул тур но 
спорт ски цен тар, 2001. – Стр. 113.

4420. ПЕ ЛЕ МИШ, Дар ја на 
За осмех се дог де ча ка / Дар

ја на Пе ле миш.
У: Под се деф ним не бом : пе сме / 
Дар ја на Пе ле миш. – Би је љи на : 
На род на би бли о те ка Фи лип Ви
шњић, 2007. – Стр. 18.

4421. РА ДУ ЛО ВИЋ, Дра ган 
Пе ро Зу бац осни ва пје снич

ку ре пу бли ку / Дра ган Ра ду ло вић.
У: Е, баш не ћу! / Дра ган Ра ду ло
вић. – Вр бас : Сло во, 1999. – Стр. 
74.

4422. РЕ ШИН Ту цић, Ву ји ца 
O ka ko le po bi cikl te ram ja / 

Vu ji ca Re šin Tu cić. 

U: Po lja. – ISSN 00323578. – God. 
15, br. 133,134,135 (okt.dec. 1969), 
str. 20.

4423. РО ГАЧ, Бла го је 
О чи су му два је зе ра / Благо

је Ро гач. 
У: Пе снич ко огле да ло / Бла го је 
Ро гач. – Бе о град : На род на књи га
Ал фа, 1998. – Стр. 8485.

4424.   Очи су му два је зе ра / Благо
је Ро гач. 
У: Пе снич ка чи тан ка / Бла го је Ро
гач. – Бе о град : Дра га нић. – Стр. 
102103.

4425. СА РАЈ ЛИЋ, Из ет
Peri Zup cu / Izet Sa raj lić.

U: Po vra tak Mo sta ru / Pe ro Zu bac. 
– Sa ra je vo : Ra bic, 2005. – Str. [153].

4426.   Pe ri Zup cu / Izet Sa raj lić.
U: Mo star ske ki še / Pe ro Zu bac. – 
No vi Sad : Me dia in vent ; Ru ma : 
Srp ska knji ga, 2005. – Str. 64.

4427.   Пе ри Зуп цу / Изет Са рај лић.
У: Мо стар ске ки ше / Пе ро Зу бац. 
– Но ви Сад : Ме диа ин вент ; Ру ма : 
Срп ска књи га, 2006. – Стр. 64.

4428.   Пе ри Зуп цу / Изет Са рај лић.
У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу бац. 
– Ру ма : Срп ска књи га ; Но ви Сад : 
Ме диа ин вент, 2006. – Стр. 181.

4429. СТОЈ КО ВИЋ, Гра ди мир 
Ба ба : Пе ро Зу бац / Гра ди

мир Стој ко вић.
У: Пан то ло ги ја но ви је срп ске пе
лен ги ри ке за де цу и мла де / Гра
ди мир Стој ко вић. – Пан че во  : 
Ma li Ne mo, 2002. – Стр. 23 ; 21 cm
Пародија на сти хо ве П. Зуб ца.
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4430.   Због че га? : Пе ро Зу бац / Гра
ди мир Стој ко вић. 
У: Пан то ло ги ја но ви је срп ске пе
лен ги ри ке за де цу и мла де / Гра
ди мир Стој ко вић. – Пан че во  : 
Ma li Ne mo, 2002. – Стр. 23.
Па ро ди ја на по е зи ју П. Зуб ца

4431.   Због че га? / Гра ди мир Стој
ко вић.
У: КБЗС књи га / Гра ди мир Стој
ко вић. – Бе о град : Bo o kland, 2006. 
– Стр. 141.
Па ро ди ја на по е зи ју П. Зуб ца.

4432. ФУ ЦИЋ, Све тла на
*** [Дан се пробудио] / Све

тла на Фуцић.
У: Ми смо се већ сре ли / Све тла
на Фу цић. – Бе о град : Књи жев но 
дру штво „Све ти Са ва” : Бе о град
ска ма ну фак ту ра сно ва, 2006. – 
Стр. 13.

4433. ЦУ ПАЋ, Оливера
Peru Zub cu / Olivera Cupać. 

U: Po bu na du še / Oli ve ra Olja Cu pać. 
– Ča čak : au tor, 2002. – Str. 114.





II 
2016–2020
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КЊИ ГЕ

2016

4434.   По вра так Мо ста ру. – 1. изд. 
– Бе о град : Ad mi ral bo oks, 2016. 
– 109 стр. ; 22 
Ти раж 500. – Стр. 56: За вет на 
све тлост де тињ ста ва / Пе ро Зу бац. 
– Ко ри це: [Аутор ле ген дар них 
Мо стар ских киша] / из ре цен зи је 
Гра ди ми ра Го је ра.
С а д р ж а ј: Заветна светлост детињ
ства / Перо Зубац (56). 1. [Ево се Мо
ста ру вра ћам...] (910); 2. [Ево ме, опет, 
без „сре бр ног лу ка”...] (11); 3. [Поне
ка све тла сли ка...] (12); 4. [Ево се Мо
ста ру вра ћам...] (13); 5. [Мустафа, 
Су леј ман, Вла до...] (14); 6. [С ико не 
све тог Јо ва на...] (15); 7. [Искрсну пред 
очи, не на да но...] (15); 8. [Никад не са
знах ка ко се сви ти...] (16); 9. [Ево се, 
млад, Мо ста ру вра ћам...] (16); 10. [И 
она што се ћа ње ни је...] (17); 11. [Ни
кад не ви дех Ату Шо лу...] (18); 12. [О 
пу сти де чач ки из ле ти...] (19); 13. [О 
све те дав не адре се...] (20); 14. [Ђидо, 
Се јо, Злат ка, Па ва...] (20); 15. [Плава 
го спа из Ви ши ћа...] (21); 16. [И шта 
је, ствар но, оста ло од свег...] (21); 17. 
[Дејан Ћу пи на „мр тве ми мај ке”...] 
(22); 18. [Јеси ли ти у но ћи пла ка ла...] 
(23); 19. [Снимак Вла ди ми ров, у неко 
су то ње...] (23); 20. [Седе и се и ре ис под 
ко шће ле...] (24); 21. [Види, Ми ло ше, 

пр aве ла сте...] (24); 22. [Је ли жи ва 
мај ка Ма ри но ва...] (25); 23. [Певају 
Ра сим и Едо...] (26); 24. [Јесу ли сли
ке ствар не...] (26); 25. [Сестра ве зе 
го бле не...] (27); 26. [Са Ми ком на 
Рон доу...] (27); 27. [Зар све те сли ке...] 
(28); 28. [Те пе сме, склад не, са вр ше
не...] (28); 29. [Секула Му чи ба бић 
ска че с мо ста...] (29); 30. [Марићев 
бор пред ку ћом све ну...] (29); 31. [Мо
стару, ево се вра ћам...] (30); 32. [Отац 
је до но сио из Мо ста ра...] (30); 33. 
[Шести ро ђен дан, на сто лу тор та...] 
(31); 34. [Жељко Са мар џић се ди на 
сте ни...] (31); 35. [Што је ду ша у там
ни јој се ни...] (32); 36. [Песма мо ли
тви на лик...] (33); 37. [Из тми не не по
јам не...] (33); 38. [А под гр лом што је 
те шње...] (34); 39. [Заплаче де чак у 
ме ни...] (34); 40. [Кад из ван сно ва 
кре не на го ре...] (35); 41. [С Хам ди јом 
ста јах из над ре ке...] (35); 42. [Ево се 
Мо ста ру вра ћам...] (36); 43. [Призоре 
с фо то гра фи ја и са ка се те...] (36); 44. 
[Танани фи ли гран успо ме на...] (37); 
45. [Гледам еми си ју Вој ка но ву...] (38); 
46. [Код Мех медпа ши ног ша др ва
на...] (38); 47. [Укроћена све тлост 
ју га...] (39); 48. [Ево се вра ћам Мо ста
ру...] (39); 49. [Прави ли Али ца ра мо
ве...] (40); 50. [Звони ли че кић Ба тла ка 
Ни ја за...] (41); 51. [Кад пр ви сно ви за
мо ре...] (41); 52. [Госпа ши ро ко бри
је шка...] (42); 53. [Да ли се се ћа има 
ли ко га...] (43); 54. [Вече у Звор ни ку, 
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до шо Ба ја...] (44); 55. [Испричај ми 
Ми ло ра де...] (45); 56. [Два пи сма као 
две су зе чи ста...] (46); 57. [Под Кри вом 
ћу при јом на Ра до бо љи...] (46); 58. 
[Дечак ми се ка ди кад...] (47); 59. [Вла
до Зе ле ни ка, Му јић и Су ла...] (48); 60. 
[Гојко Шан тић у ка сно ве че...] (48); 
61. [Моји су при ја те љи на оној стра
ни...] (49); 62. [Враћа се у се ћа њу там
ном...] (49); 63. [Милан Гу тић ме кат
ка да за мо ли...] (50); 64. [Војин Бје ли ца 
на Бај ка лу...] (50); 65. [Уљана сли ка 
Влај ка Ву ко са ва...] (51); 66. [Ево се Мо
ста ру вра ћам...] (52); 67. [Зами шљам 
ка ко се све тиљ ке па ле...] (52); 68. [Кад 
се све сли ке пре тво ре у ре чи...] (53); 
69. [Командант Ја стреб из оне се ри
је...] (53); 70. [Нека су де ца по ра сла...] 
(54); 71. [Писма ко ја чу вах све те 
дане...] (54); 72. [Бобо Са мар џић из
над сто ла...] (55); 73. [Анте и Јо зо у 
„По зо ри шном”...] (55); 74. [Са Ве сном 
Шу њић про во дих са те...] (56); 75. [На 
Го спо ји ну ве ли ку...] (56); 76. [Мишо 
Ма рић и Вла ста Кне зо вић...] (57); 77. 
[Невесињске зи ме...] (57); 78. [И Ми
ла ви ћа со как...] (58); 79. [Нек про ђу 
Шо ла и Обо ри на...] (58); 80. [Као ме
се че во де те, про зи ран...] (59); 81. 
[Сећање крх ко као ста кло...] (60); 82. 
[У мо дром вр ту ди ше ко шће ла...] (60); 
83. [Роморе у ме ни све ти ше, ти ше...] 
(61); 84. [Од зве зда сат кан, из бес кра
ја...] (61); 85. [У ку ти ја ма чу вам и 
са да...] (62); 86. [Да ли то ме не као 
го ста...] (63); 87. [Ћурковић, за у ста
вљен у ско ку...] (64); 88. [Запевај ону, 
Ра си ме...] (64); 89. [Перо Гу шић из 
ноћ ног му ка...] (65); 90. [Палма Ка ло
ђе ра у Мо стар сле ће...] (65); 91. [Ходај 
ти хо, дра га но...] (66); 92. [Крхком се 
се ћа њу деч јем оти ма...] (66); 93. [Ево 
се Мо ста ру вра ћам...] (67); 94. [Први 
зрак иза Црв ња...] (67); 95. [Сестре 
су ми да ва ле пред сан...] (68); 96. [Са 
са мог ру ба ви ди ка...] (68); 97. [Годи
не про ми чу, а ма ла си...] (69); 98. [Иза 
сна зе ле на па ди на...] (69); 99. [Видим 
те, ви дим, ма ле ну...] (70); 100. [Ево се 
Мо ста ру вра ћам...] (70); 101. [У сну ми 
мо нах, не знан ми...] (71); 102. [Снег 

је за суо про зо ре...] (71); 103. [Нове 
го ди не де тињ ства...] (72); 104. [Јутро 
с ми ри сом ко ми не...] (72); 105. [Јутро 
у те сној оса ми...] (73); 106. [Наново 
ру ка по ку ша ва да схва ти...] (74); 107. 
[Исмет Ду га лић, Шер фа и Сал ко...] 
(74); 108. [Вејсил је до ла зио сва ког 
ле та...] (75); 109. [Онај сла вуј што смо 
га чу ли...] (75); 110. [Мала је све ћа 
го ре ла...] (76); 111. [Зими се ва тра на
ло жи...] (77); 112. [Јутра је се ња...] 
(78); 113. [Неко пла че у но ћи...] (79); 
114. [На тр гу, ис под че сме...] (80); 115. 
[Кићо Са ла тић са дру га ри ма...] (81); 
116. [Као гу ста све тлост, као сен...] 
(82); 117. [Зора пе че пек си ме те...] (83); 
118. [Доћи ће ау то бус и не што ће се 
де си ти...] (84); 119. [Само је лам па 
го ри ла...] (84); 120. [Детињство ми ну 
као лет ња ки ша...] (85); 121. [Пред по
ноћ. Не ма стру је...] (85); 122. [Увече 
го сти до ћи ће...] (86); 123. [Ниједан 
ро ђен дан не пам тим...] (87); 124. [У 
Не ве си њу ме ћа ва...] (88); 125. [Ују
тро пу но сто па на сне гу...] (89); 126. 
[Кад утр не ма ла све ћа...] (89); 127. 
[Не по ју ви ше бул бу ли...] (90); 128. 
[Моји Мостaрци до ћи ће...] (91); 129. 
[Беле се но ви ни ша ни...] (92); 130. [Ја
вљали су се Ми шо и Ме хо...] (92); 131. 
[Сањаш ли Мо стар до бри мој дру же...] 
(93); 132. [Мирослав Ан тић пу ту је у 
Ла су...] (94); 133. [Изложба у „Му зе ју 
исто ри је”...] (95); 134. [Јавља ми се, 
кат ка да у сну...] (96); 135. [Та зе лен 
ко ја про ти че...] (97); 136. [У углу Му
зе ја мој Ми шел...] (97); 137. [Маглене 
гру две са мо...] (98); 138. [На гра ду да 
по чи вам...] (98); 139. [Да л’ мо же мост 
да пре мо сти...] (99); 140. [Ево те, опет 
се бе лиш...] (100); 141. [У сну ме зи ма 
ско ли...] (101); 142. [Данима ре чи 
не ће...] (101); 143. [Кад би град мо гао 
на не ког да ли чи...] (102); 144. [Знам 
сла ву ја с Таб ха не...] (103); 145. [На стић, 
Ге де он, Не ђо Ши по вац...] (103); 146. 
[Поново си ну лук...] (104); 147. [У меко 
су то ње то не...] (105); 148. [Градимир 
је био ма ла ра ја...] (106); 149. [Але Бе
храм пе ва у но ћи...] (107); 150. [Лије
па Азра, док се дан га си...] (108); 151. 
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[Шта ће мо та мо, Ми шел...] (109); *** 
[Песник се умо рио од ре чи...] (109). 

2017

4435.   Gla so vi u ti ši ni. Sa ra je vo : Art 
Ra bic, 2017 ([Sa ra je vo : Štam pa ri ja 
Ra bic]). – 172 str. ; 21 cm
Str. 1117: Lir ski spo me nar s akro
sti hom / Mi šo Ma rić. 
S a d r ž a j: Lirski spomenar s akro
stihom / Mišo Marić (1117). Se če no 
se ća nje (1967): Kr va vi trag (21); Sneg 
u Pa vlov sku (22); Iz da le ka (23); De
čan ska, dav na (24); Treš nja za ok nom 
(25); Ma le lam pe plam (26); U zim nim 
ča si ma (27); Zvuk iz mla da nja (28); S 
da le kih tor nje va zvo na (29); Se če no 
se ća nje (30); Par foto gra fi ja, žu tih (31); 
Pla vi arilj ski an đeo (32); Po te ra (33); 
Pe sma ne će u svet (34); Pa da gu sti sneg 
(35); Pred san (36); Ple san se ća nja (37); 
Bli zan ci sa iko ne (38); Dok umem ova
ko (39); Da san ras tu ma čim (40); Hri
stov u po lju trag (41); Pri ča iz ra di ja (42); 
Za vet na pe sma (4344); Po krij se uspo
me nom (45); Kad na nas do đe red (46); 
Ma ri ćev glas (47); Ona je bi la, slu tim 
(48); Kad se ja ve zvo na (49); Pan u par
ku (50); Go spa sa Pja ce Ma đo re (51); U 
kru še dol skoj por ti (54); Ot po zdrav 
Slo bo da nu (55); Dva žu ta li sta (56); Sta
re me lo di je (57); U šu mi (58); Be se da 
An to ni ja Kor ba ta (59); Kao ko šu lja, 
be la, či sta (60); Ve tar u zo ru (61); Pe sma 
za Bog da na (62); Od be gli dru go vi (63); 
Su zna (64); No vo go diš nja (65); Ka sve
tlu ro đe nja (66); Rast ko u Hi lan da ru 
(67). – U ve če moli tve no (6989): Sve tlo 
tvo ga oka (71); Tvo je dav ne re či (72); 
Krik ne pre sta ni (73); Glas iz no ći (73); 
U ve če mo li tve no (75); Ve čer nja, ti ha 
(76); Čem pres tan ko se ni (77); Maj ka, 
iz van sna (78); Maj či na be la ma ra ma 
(79); Hla dan san (80); Let nja sli ka (81); 
Se ća nje sta ro na Ju ru K. (82); Pe sma 
mo li tvi na lik (83); Deč ji hor RTS pe va 
Svja ti Bo že (84); Tu žna pri vat na pe sma 
(85); Se ća nje na Ši lju Sta ni sa vljev (86); 

Be sa na (87); Pi smo Kri stu (88); Pi smo 
Ri stu Rat ko vi ću (89). – Gla so vi u ti ši
ni (91119): Ja go de u za vi ča ju (93); Glas 
u ti ši ni (94); Put na ko jem sto ji de čak 
(95); Reč most (96); Knez Miš kin u Ne
ve si nju (97); Opšta su za (98); Te ma: 
Sa ra je vo (99); Gu sti san (100); En gle ska 
ki ša (101); Or kan ski vi so vi (102); Mi lje
vač ka sve tla (103); Gor ke pe sme iz pro
le ća 1999.: *** [Po ku šavam da se se tim 
ko li ko je Go spo du] (104); ***[Gla so vi iz 
ra di ja. Le po sročena] (104105); ***[Va lja 
se sa svim svo jim dra gu lji ma] (105); 
***[Do neo La zar Manojlović] (105); 
***[Dva da na da niš ta ne go ri] (106); 
***[Čitah no ćas po sle bom bi] (106); 
***[U snu se po ja vi mlad kao mla do 
sta blo (107)]; ***[San je pre va ra. Ne 
pam tim sno ve] (107); Od bra na se ća nja 
(108112); Du nav ska ele gi ja (113119). 
– Tam ni zov za vi ča ja (121136): Ma la 
je sve ća go re la (123); Ne ve sinj ska, zi ma 
(124); Ne ve sinj ska, pre du skrš nja (125); 
Ne ve sinj ska, ra do sna (126); De tinj stvo 
mi nu kao let nja ki ša (127); Ne boj se, 
Pe ri ce, vu ko va (128); Sto pe oko sa mo
sta na (129); Dan kad su umuk nu li te
le fo ni (130); Mi ro slav An tić pu tu je u 
La su (131); Pe sma pod set ni ca (132); 
Li je pa Azra (133); Vi  še grad ska (134); 
Zvo no s Do bru na (135); Na is toj sta zi 
(136). – Sli ke iz se ća nja (139155): Uvek 
mi za su zi oko (141); Cr ni Vla di mir (142); 
Sli ka iz se ća nja (143); Mo skov ska tu ga 
(144); Ide mo u Gru de (145); De san ka u 
Mo sta ru (146147); Ima la je se dam na
est go di na (148149); Ka ko se sme ja la 
P. K. (150151); U sa lo nu Re đe po vih 
(152153); Fo to gra fi ja u ka feu Kor ča gin 
u Beo gradu (154155). – Po sve te (157
172): Pi smo Mi ro sla vu (159); Tem po se
con do (160167); Na vest o smr ti Ize ta 
Sa raj li ća (168172).

4436.   Лен ка Дун ђер ска / [фотогра
фије Вла ди мир Зубац]. – Бе о град : 
Но во сти, 2017 (Ва ље во : То па ло
вић). – 223 стр. : фо то гр., факс. ; 
20 cm
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Податак о изд. пре у зет са пред њег 
кор. листа – Ти раж 5.000. – О ауто
ру: стр. [225226]. – Са др жи пе
сме Ла зе Ко сти ћа.

4437.   Лен ка Дун ђер ска / [фотогра
фије Вла ди мир Зубац]. – [2. изд.]. 
– Бе о град : Но во сти, 2017 (Ва ље во : 
То па ло вић). – 223 стр. : фо то гр., 
факс. ; 20 cm
Податак о изд. пре у зет са пред њег 
кор. листа – Ти раж 5.000. – О ауто
ру: стр. [225226]. – Са др жи пе сме 
Ла зе Ко сти ћа.

4438.   Лен ка Дун ђер ска / [фотогра
фије Вла ди мир Зубац]. – 3. изд. 
– Бе о град : Но во сти, 2017 (Ва ље во : 
То па ло вић). – 223 стр. : фо то гр., 
факс. ; 20 cm
Тираж 5.000. – О ау то ру: стр. 
[225226]. – Са др жи пе сме Ла зе 
Ко сти ћа.

4439.    Лен ка Дун ђер ска / [фотогра
фије Вла ди мир Зубац]. – [4. изд.]. 
– Бе о град : Но во сти, 2017 (Ва ље
во : То па ло вић). – 223 стр. : фо
то гр., факс. ; 20 cm
Податак о изд. пре у зет са пред њег 
кор. листа – Ти раж 5.000. – О ауто
ру: стр. [225226]. – Са др жи пе
сме Ла зе Ко сти ћа.

4440.   Пе сме за Ми ле ну : (Ми ле ни
на пе сма ри ца) / Пе ро Зу бац ; [илу
страције Зо ран Чалија]. – Зре ња
нин : Град ска на род на би бли о те ка 
„Жар ко Зре ња нин”, 2017 (Зре ња
нин : Град ска на род на би бли о те
ка „Жар ко Зре ња нин”). – 95 стр. : 
илу стр.  ; 20 cm. – (Би бли о те ка 
Књи жев ност за де цу и омла ди
ну ; књ. бр. 70)

Ау то ро ва сли ка. – Ти раж 1.000. 
– Би о гра фи ја: стр. 95. 
С а д р ж а ј: Хај де, хај де Ми ле на (5); 
Кад се Ми ле на осмех не (6); Ми ле на 
се ма ло раз бо ле ла (8); Ре ком пло ви 
ма ли чун (10); А ми де ца: чуч (12); Ба
би но пи ле (13); Де ди на пе сма (14); 
Ми ле на про ба да сви ра (16); Ми ле на 
во ли цр та ће (18); Не ћу да бу дем као 
Оли ва (19); Шта све уме Ми ле на (20); 
Пти ца има пе ра ја (22); Ле па бо ја љу
би ча ста (24); Осва нуо сун чан дан (26); 
По вра так у сан (28); Ка ко се оно ка же 
(29); То бо ган (30); Ста рин ски, као 
чика Јо ва (31); Но во го ди шња за Ми
ле ну (32); Па до бра нац (33); Ми ле ни
на мол би ца (34); Пе сма о мр ша вом 
Сне шку (36); Ни је, не ћу, не мо гу (38); 
Ми ле ни на ју тар ња пе сма (39); Ни си 
мо ја дру га ри ца (40); Зим ска пе сма 
(41); Пе сма о бли ско сти (42); Ми ле на 
цр та Ми ле ну (43); Бо жић на пе сма 
(44); Па да ма ли снег (45); Ми ле на и 
Пе тар Пан (46); Си пи сит на ки ша (47); 
Ку пи ћу ти па па га ја (48); Не ћу па хо ћу 
(49); Ја ни сам де те (50); Ми ле на ни је 
срет на (51); У вр тић ми се не иде (52); 
Ако на и ђе Ба ба ро га (53); Пе сма о за
не маљ ци ма (54); Хај де мо да се глу пи
ра мо (55); Де да ће (56); Крај зи ме (57); 
Ви дов ро ђус (58); Де вој чи ца ме ња 
има (59); Дај ми де да дватри сме шка 
(60); Кад би играч ке има ле кри ла (61); 
Пе сми ца без има ло сти да (62); Има ћу 
и ја се стри цу (63); Не ки си тан снег 
као бра шно (64); До бро је има ти пра
ба ку (65); На у чи ме де да да ла жем 
(66); Ни је ме ви ше стид (67); Не ра сте 
ми се (68); Кад спа ва мо у вр ти ћу (70); 
Бла го да на шњим мај ка ма (71); Сто 
го ди на сам ра сла (72); Кад је мрак онда 
је мрак (74); Тај на не ка по ру ка (76); 
Се стри ца Меј (77); Ми ле на и књи ге 
(78); Ми ле на цр та (80); Кад би не ко 
био ве ли ки (81); Кад би Ми ле на има
ла кри ла (82); Бе ла ха љи на из сна (84); 
Пе сма о ча роб ном ка мен чи ћу (85); 
Јед на ма ла смет ња (86); Де да по моћ
ник (88); Иста као де да (90); Ша љи ва 
пе сми ца (92); Кад Ми ле на спа ва (93).



425

2018

4441.   Иза бра не пе сме / [изабрао Го
ран Ла бу до вић Шарло]. – Бе о град : 
Гра ма тик, 2018 (Мла де но вац  : 
Дел та прес). – 144 стр. ; 12 cm. – 
(Би бли о те ка Ма ла књи га)
Ау то ро ва сли ка на ко ри ца ма. – 
Ти раж 400. 
С а д р ж а ј: Мо стар ске ки ше (513); 
Мо стар ска (1415); Блок (16); Ма ту
рал на (17); Ја си ка у Под мо ско вљу 
(18); Бре за (19); Си ноћ, пред не вре ме 
(20); Све што је јед ном све тле ло (21); 
Ре чи до ти чу спо ро (22); И ти ћеш 
не кад (23); Не го во ри (2425); Тр пањ
ске еле ги је (2633); Док сам те имао 
(34); Је ди но ће оста ти (35); Кад до ђе 
час (36); Ка да го во рим о те би (37); 
Као глад де ти ња (38); Ла ку ноћ на 
(39); Љу ди у на шим го ди на ма (40); 
Мо ја те реч до та кла (41); Не би ра се 
љу бав (42); Ре ци мо да је оти шла из 
гра да (43); Ула зиш у пе сму као у врт 
(44); Спи рам те са ко же (4546); Благ 
да је час (47); Не ко дру го мо ре (48); 
Про лећ но пи смо (49); Смрт мај ке (50
52); Ода тле те по зна јем (53); Алек са 
се вра ћа из ра ја (54); Ко шће ла (55); 
Ру ком си из над гра ња (5657); Др во 
ко је ко ра ча (58); Ки ша из Еви ја на 
(59); Љу ве на I (60); Љу ве на II (61); 
Ор кан ски ви со ви (62); Пи смо (63); 
По сле те бе (64); Све што је пам ти ло 
мо је те ло (6566); Са мо ки ша (67); 
Ви дим те ко сом (68); Де ца у не бу (69); 
Со ба пу на мо ра (70); *** (Из раз го
во ра са Го спо ди ном) (71); Пре сек сна 
(7273); Хри сту, по сла ни ца (74); Христ 
се игра са мо јим си ном (75); По вра
так Хри ста (76); За ка сне ла пи сма 
(7780); Лет ње пи смо (8182); На Кал
ва ри ји (83); Сан Ге ор га Тра кла (8485); 
Ле то из ла зи из гра да (86); Му зи ка у 
Па влов ску (8788); Ру ска ду ша (89
90); Пе сни ко ва бур му ти ца (91); Цр на 
су за (92); Од ле да у љу ди ма (93); Вре
ме не ве ре (94); Гу сто се ћа ње (95); Кар
ло вач ка, по зна (96); Ла ку ноћ, ту го 
(97); Чуд ни се ја вља ју ве сни ци (98); 
Со ка ком отац при ла зи (99); За зве

здом ко ја па да (100); Ни ког у ку ћи 
не ма (101); Ми хољ ско ле то (102); Је
сен у град ском пар ку (103); Ка сна 
ве че ра код Ду шка Три фу но ви ћа (104); 
Опро штај на, ста рин ска (105106); 
Са мо ћа (107); Раст ко у Хи лан да ру 
(108); У веч ни за ви чај (109); Пе сма 
не ће у свет (110); Кр ва ви траг (111); 
Оп се на (112); Ми ли ца из Ба тај ни це 
(113114); При зрен ска сви ла (115); Пи
смо Ми ро сла ву (116); Не ве сињ ски 
при зо ри (117); Све ћа на Ли ман ској 
пи ја ци (118); Алек син При зрен (119); 
По ко ја мо ли тва (120); Као пут ник на 
це сти (121); Ма ле пе сме за Дра га ну 
(122124); Но во сад ска (125127); Мо
ли тва за Дра ги цу (128129); По те ра 
(130); Она је би ла, слу тим (131); От по
здрав Сло бо да ну (132); У кру ше дол
ској пор ти (133); Све док сам знао (134); 
Упо ред бе (135); Док сам те имао (136); 
Де чан ска, дав на (137); Ру ска пе сма 
(139); Пар фо то гра фи ја, жу тих (139); 
Ста ре ме ло ди је (140). 

4442.   Мо стар ске кишe / пре ве ла на 
шпан ски Сил ви ја Мон рос Сто
ја ко вић = Las llu vi as de Mo star / 
Pe ro Zu batz ; tra du ci do al español 
por Sil via Monrós de Sto ja ko vić. – 
Сме де ре во : Ме ђу на род ни фе сти
вал по е зи је Сме де рев ска пе снич ка 
је сен, 2018 (Сме де ре во : New press). 
– 75 стр. : ау то ро ва сли ка ; 20 cm. 
– (Ме ри ди ја ни)
Упо ре до срп. текст и шпан. пре
вод. – Ти раж 200. – Пе ро Зу бац: 
стр. 7275.
С а д р ж а ј: Мо стар ске ки ше = Le 
llu vi as de Mo star (617). – Гла со ви у 
ти ши ни = Vo ces en me dio del si len cio 
(1871): Ја го де у за ви ча ју = Fre sas del 
terruño (1819); Глас у ти ши ни = Una 
voz en el si len cio (2021); Пут на ко јем 
сто ји де чак = El ca mi no jun to al cual 
está pa ra do un niño (2223); Реч мост 
= La pa la bra pu en te (2425); Кнез Ми
шкин у Не ве си њу = El príncipe Mis
hkin en Nevesiñe (2627); Оп шта су за 
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= Lágrima ge ne ral (2829); Гу сти сан 
= Un sueño espe so (3031); Ен гле ска 
ки ша = Llu via in gle sa (3233); Ор кан
ски ви со ви = Cum bres bor ra sco sas 
(3435); Ми ље вач ка све тла = Las lu
ces de Mil le vatz (3637); Гор ке пе сме 
из про ле ћа 1999. = Po e ma amar gos de 
la pri ma ve ra de 1999 (3845): *** 
[Поку шавам да се се тим ко ли ко је 
Го спо ду = Pro cu ro acor dar me de 
cuántos días necesitó el Señor] (3839); 
*** [Гласови из ра ди ја. Ле по сро че на 
лаж = Vo ces, unas vo ces por la ra dio. 
Una men ti ra] (3839); *** [Ваља се са 
свим сво јим дра гу љи ма = Con to das 
sus jayas] (4041); *** [Донео Ла зар 
Ма ној ло вић = La zar Ma no i lo vich tra jo 
de Bo sni a] (4041); *** [Два да на да ни
шта не го ри = Ha ce dos días que no 
hay in cen di os] (40, 43); *** [Читах но ћас 
по сле бом би = De spués de las bom bas 
esta noc he leí] (4243); *** [У сну се по
ја ви млад као мла до ста бло = Co mo 
un tron co jo ven en el sueño apa re ce] 
(4245); *** [Сан је пре ва ра. Не пам
тим сно ве = El sueño es un em bu ste. 
No qu i e ro re cor dar los sueños] (43, 45); 
Ду нав ска еле ги ја = La elegía del Da
nu bio (4657); Ма ле пе сме за Дра га ну 
= Pe qu e ños po e mas pa ra Dra ga na (58
71). – Пе ро Зу бац = Pe ro Zu bac (7275).

4443.   Пи сма Д. Т. на не бе ску адре су 
/ [фотографије Вла ди мир Зубац]. 
– Но ви Сад : Про ме теј : Ин стел, 
2018 (Но ви Сад : Про ме теј). – 104, 
[15] стр. с та бла ма (фо то гр.) : ау то
ро ва сли ка ; 17 cm. – (Би бли о те ка 
Тај на ве за)
Фо то гр. и на оба спој на ли ста. – 
„По во дом 25 го ди на ра да Ин сте
ла по све ћу је мо ово из да ње дво
ји ци на ших при ја те ља, Ду шку 
Три фу но ви ћу и Пе ру Зуп цу...” —> 
str. 5. – Ти раж 600. – Стр. 99102: 
Оса ма соп стве не сен ке / Ми лу тин 
Ж. Па влов. – Бе ле шка о ау то ру: 
стр. 103104. 

С а д р ж а ј: Пи сма Д. Т. На не бе ску 
адре су (984): 1. [Све ми је те же друже] 
(910); 2. [Пева Сач мо на радију] (11); 
3. [Како вре ме од ми че све те ви ше 
има] /12); 4. [Данас би на пу нио се
дам десеттр ећу] (13); 5. [Опет нам 
ра де о глави] (14); 6. [Није ни ње му 
лако] (1516); 7. [Није нам до ла зио 
ни ко као ти] (1718); 8. [Лету ће крај. 
Јесени] (19); 9. [Бруј кар ло вач ких 
звона] (20); [От кад се ти измаче] (21); 
11. [Сретасмо у жи во ту глу по сти сва
какве] (22); 12. [Продужило се лето] 
(23); 24. 13. [Твој ис пра ћај нам не ће 
опростити] (24); 14. [Нема те цео век] 
(25); 15. [Видим те, ку пу јеш воће] (26); 
16. [Вече је гу сто као смола] (27); 17. 
[Рахмањинов из транзистора] (28); 
18. [Гледам на зи ду фотк у] (29); 19. 
[Издужило се лето] (30); 20. [Испод 
јул ског не ба као ис под сача] (31); 21. 
[Ево го ди на мину] (32); 22. [У нас су 
са да ве ли ке врућине] (33); 23. [М. М. 
је за спо ме ник дао паре] (34); 24. [Лето 
је усуд но, врело] (35); 25. [Још ми у 
сно ве не залазиш] (36); 26. [Тек се о 
те би пи шу докт орати] (37); 27. [Пре
гледам ста ре касете] (38); 28. [То ја, 
као, сам се би пишем] (39); 29. [Био сам 
са Бран ком у Козарцима] (40); 30. 
[Сад су бр да око тебе] (41); 31. [Још 
се кр ља мо око Косова] (42); 32. [„Јем
чим над ко сти ма Бо сни је мо је”] (43); 
[Ко оно, кад смо, не кад, за младања] 
(44); 34. [Ти се до че па „до ко ли це ча
сне”] (45); 35. [У рај ској си ба шти „фа
кир на ло ма чи”] (46); 36. [Како је Сте
ва ну та мо без Тисе] (47); 37. [Процури 
још по ко ја песма] (48); 38. [Папир 
ма ми али реч не ће да кане] (49); 39. 
[Радојка Гу тић у спо кој ство оде] (50); 
40. [Данас би ушао у седамдесетпет у] 
(51); 41. [Тако ти ду го ни сам писао] 
(52); 42. [Овде се смр ка ва пре вак та] 
(53); 43. [Обилазе нас ру ши те љи мо
стова] (54); 44. [Наиђу на ле ти плача] 
(55); 45. [Густи сно ви као смола] (56); 
46. [Горке за пи се творим] (57); 47. [Сан 
по по днев ни јасан] (58); 48. [Не умем 
да се снађем] (59); 49. [Освану снег 
ка сни, целац] (60); 50. [Снеш ко се го
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ди на топи] (61); 51. [Код нас је све као 
пре] (62); 52. [Снег. Бе ли на. Страх и 
самоћа] (63); 53. [„Иду го ди не, мој 
го спо ди не”] (64); 54. [Ево ти Бо сном 
промичем] (65); 55. [Господе, на ме 
се ослони] (66); [Сачувај ону де цу, 
играче] (67); 57. [У сан ми с не ба сла
зиш] (68); 58. [Јуче на ра ди ју слу шао 
Бебу] (69); 59. [Васкршњи пра зни ци. 
Да ни те гоба] (70); 60. [У по ноћ ле ко
ви та вас кр шња звона] (71); 61. [Прек
ноћ не ки све ће пале] (72); 62. [Певају 
ко виљ ски монаси] (73); 63. [Казнише 
хр ват ске генерале] (74); 64. [Кошава 
ра си па пер је с топола] (75); 65. [Није 
слу чај но, баш у Лазареву] (76); 66. 
[Ми смо до бро што и те би желимо] 
(77); 67. [Једна од му ну лих зима] (78); 
68. [Опет из бор на грозница] (79); 69. 
[Северин свра тио из дежеле] (80); 70. 
[Освану сун ча ни Видовдан] (81); 71. 
[Двaдесет осмог ју на, на Ви дов дан 
свети] (82); 72. [У Ве тер ни ку би ста, 
у Кар лов ци ма споменик] (83); 73. [Не 
да до ше ми Алексину] (84). – Tem po 
se con do (8597): 1. [Кроз исто ри ју као 
кроз шуму] (87); 2. [Ти оде дан по 
Све том Сави] (88); 3. [Да ли се се ћаш 
снег је вејао] (89); 4. [Ево без Те бе мај 
се зелени] (90); 5. [Кад већ пре жи ве
смо нај го ре године] (91); 6. [Већ кад 
си Го со гласовити] (92); 7. [Имасмо и 
ми, ни је да нисмо] (93); 8. [Јер бе смо 
но си о ци по ја са доброте] (94); 9. [Христ 
и Му ха мед, Мој си је, Буда] (95); 10. [И 
мо ја ду ша ја сно поима] (96); 11. [Знаш 
да ће до че ка ти бо љих дана] (97). Оса
ма сопствене сенке / Милутин Ж. 
Павлов (99102).  Белешка о аутору  
(103104).

2019

4444.   Клуп ко жи во та. – Под го ри
ца ; Бе о град : Уни рекс ; Под го ри
ца : Уни рекс Груп, 2019 (Ник
шић : МИНС Кне же вић). – 92 
стр. ; 22 cm. – (Би бли о те ка Злат на 
еди ци ја по е зи је)
Ти раж 200. – О ау то ру: стр. 9192.

С а д р ж а ј: У стра ху од не ре чи (7
33): Ус кр шња, гор ка (7); О мо јим дру
го ви ма од бе глим (8); Сли ке из мла
до сти (9); Све тлост ко ја ме гре је (10); 
При зрен ска сви ла (11); У стра ху од 
не ре чи (12); Мај ка, у сну (13); Све док 
сам знао (14); Не ве сињ ски при зо ри 
(15); Све ћа на Ли ман ској пи ја ци (16); 
Ма сла чак (17); Кре си во и луч (18); 
По вра так у Не ве си ње (19); По вра так 
у сан (20); Ђур ђев ска ки ша (21); Клуп
ко жи во та (22); Не ма ти се (23); Као 
ма ле су зе (24); Пи смо Ђор ђу Сла до ју 
(25); Алек син При зрен (26); Упо ред
бе (27); Вре ме спо ко ја (28); На шта се 
мој жи вот свео (29); На виљ ци стра
ха (30); Дав на сли ка (31); Очај нич ка 
(32); Окрен тра ва (33). – Пе сме из го
ди не 2014. (3753): Пред зо ру (37); Да
ни ма ко ша ва (38); У бла ге да не (39); 
По ко ја мо ли тва (40); Гор ка пе сма (41); 
У по мен Ти ја ни (42); Кроз зр на та ме 
(43); Пе сма за Ми ле ну (44); Ђур ђев
дан ска све ћа (45); Је се њи пеј заж (46); 
Пред је сен (47); Мо ли тва за Т. Ј. (48); 
Од ла зе ко ри фе ји (49); Као ма ла мо
ли тва (50); Бе ли ан ђео у сну мом (51); 
Пи смо До бри ци Ми ло ва но ви ћу у 
Кра гу је вац (52); Идем са Рај ком на 
мо ре (53). – Јор го ва ни ве ну (5767): 
Као пут ник на це сти (57); Бо жић ња 
(58); Бо жић ни сан (59); Цр ни ато ви 
у сну (60); Ве чер је зим ска ка сна (61); 
Као тре шња с про ле ћа (62); Ни ко не 
бра ни ову до ли ну (63); Се дам де се та 
пре ти (64); Зр но смеј ка (65); До бро 
је (66); Јор го ва ни ве ну (67). – По све те 
(7181): Пи смо Ми ро сла ву Ан ти ћу 
(71); Пи смо Ри сту Рат ко ви ћу (72); 
От по здрав Сло бо да ну (73); Пе сма за 
Меј (74); Звук из мла да ња (75); Tem po 
se con do (7681). – Ла зар и Лен ка (85
89): Лен ки на упит на пе сма (85); О 
коњи мо ји бе ли (86); Се не зе ле них 
ли па (87); Лен ки на пе сма о ле ту (88); 
Лен ки на пе сма о ти ши ни (89). – О 
ау то ру: стр. 9192. 

2020

4445.   Mo star ske ki še i ne ka dru ga 
ze mlja / pri re dio Mi loš Zu bac. – Sa
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ra je vo : Art Ra bic, 2020 ([Sa ra je vo] : 
Štam pa ri ja Ra bic). – 220 str. : ilu str. ; 
15 cm. – (Mi ku lić knji ge)
Str. 1322: Mo star ske ki še i ne ka 
dru ga ze mlja / Mi loš Zu bac.
S a d r ž a j: Mostarske kiše i neka druga 
zemlja / Miloš Zubac (1322). Sto le će sta
ro: gim na zij ske pe sme i za pi si (2327): 
Tu ga (24); Pe sma (25); Smrt kra ve (26); 
Od lom ci iz dnev ni ka (27). – Li ri ka še
zde se tih (2852): Mo star ske ki še (29
35); Epi taf (36); Smrt maj ke (3638); 
Ka zi va nja o pe smi (38); Slo vo ljub ve za 
Ve ru (39); Trip ti hon za Ve ru (4044); 
Te ži nom vo de, te ži nom sre bra (45); Za
mor što se pre o bra ća u vo će (46); Kan
ti le na (47); Brat (48); Hrist se igra sa 
mo jim si nom (49); Mr tvi pri ja te lji, Hrist 
iza vi tra ža (50); U do slu hu sa le tom (51); 
Vre me na osa me (52). – Li ri ka se dam
de se tih (5469): Kao reč (54); De ča ci 
pre ska ču ve čer nje (55); Ne ko dru go more 
(56); Usnu la je (57); Go di ne (5860); Iz 
ze le nog sna (6162); Po ro dič na ve če ra 
(63); So ba pu na mo ra (64); Je di no će 
osta ti (65); Lju di u na šim go di na ma (66); 
De cu ne će mo bu di ti (67); Mi ri še na ti
ši nu (68); Le to iz la zi iz gra da (69). – Li
ri ka osam de se tih (7190): Iz lo žen le ku 
ne vre me na (71); Ku ća ko ja se ru ši (72); 
Blag da je čas (73); Me se če vo ru blje (72); 
Ula ziš u pe smu kao u vrt (75); Dok sam 
te imao (76); I mi mi nu smo (7778); Po
sma tram te dok sta riš (79); Ja blan pod 
ok nom (80); O stvar noj lju ba vi (81); O 
na ma pre nas (82); O pu to va nju (83); 
Sve bo le sti (84); Koš će la (85); Ru ke Anti
će ve zlat ne (86); Mo li tva (87); Ne bi ra 
se lju bav (88); Po sle ćut nji (89); Vre me 
ne ve re (90). – Li ri ka de ve de se tih (92
117): Ha zar ska (92); Sle pi Bog (93); Sa 
dru ge stra ne (94); San ti ču va ju (95); Iz 
no ći u noć (96); La žu lja (97); Treš nja 
trp nje (98); Bla to no še (99); Ča nak iz 
kog su ku sa li (100); Rod i krv (101); San 
Ge or ga Tra kla (102103); Ni od lju di ni 
od Bo ga (104); Le go Bo sna (105); Usko
ro ću (106); Za ina vre me na (107); Crni 
so net (108); Do seg nu ti more (109); Spi
ram te sa ko že (110111); Po sle su u rat 

otiš li (112); Vrač nad na ma (113); A još 
sve tle re či (114); Usred po lja (115); Iz 
rat nih za pi sa (116); Sve što je jed nom 
sve tle lo (117). – Sto le će no vo: li ri ka de
se tih i dva de se tih (119175): Čud ni se 
ja vlja ju ve sni ci (119); Ne kog u ku ći ne ma 
(120); Naj bo lji mo ji dru go vi (121); Da 
li si i ti ču la (122); So ka kom otac pri
la zi (123); Za zve zdom ko ja pa da (124); 
Na pev od tu ge tkan (123); Je sen u grad
skom par ku (126); Zvuk u no ći (127); 
Upit na pe sma (128); Ka sna ve če ra kod 
D. T. (129); Oproš taj na, sta rin ska (130
131); Sa ra jev ski sne go vi 8132); Se ća nje 
na gim na zi ju (133); Pu to va nje u de tinj
stvo (134); Sa mo ća (135); Kad do đe čas 
(136); Len ka i La zar (137148); Pi sma 
D. T. na ne be sku adre su (149154): *** 
[Ka ko vre me od mi če sve te vi še ima...] 
(149); *** [Tvoj is pra ćaj nam ne će opro
sti ti...] (150); *** [Vi dim te, ku pu ješ 
vo će...] (150151); *** [I spod jul skog 
ne ba kao is pod sa ča...] (151); *** [Ka ko 
je Ste va nu ta mo bez Ti se...] (151); *** 
[Naiđu na le ti pla ča...] (152); *** [Go spo
de, na me se oslo ni...] (152); *** [Pe va ju 
ko vilj ski mo na si...] (153); *** [O pet iz
bor na gro zni ca...] (153); *** [Mi smo još 
do bro što i te bi že li mo...] (154); Gde su 
lanj ski sne go vi (155156); Mo li tva za 
Dra gi cu (157158); Be li An đeo (159); 
Sve dok sam znao (160); Mi grant ska ele
gi ja (161); Me ri ma (162); Orah je dan ma
le ni (163); Bo san ski san (165166); U 
snu be reš treš nje (167); Ne ko pa li sve tlo 
no ću (168); Uda ra sat (169); Pe sma koja 
tra ži pe sni ka Bran ka (170171); Zr no 
smej ka (172); Do bro je (173); Pe sma o 
ča rob nom ka men či ću (174); Me se čev 
šal (175). – Pro za. Se ća nja. Re mi ni scen
ce (177220): Sve An ti će ve go di ne (177
180); Džem sul tan i pti cako me ta (181
184); Po bra tim stvo u sve mi ru u Ko če 
Ko la ro va 3 na Pod ba ri no vo sad skoj 
(184186); An tić i Mo star (187191); Na ša 
no va him na (191195); Su za na Va sko
vom li cu (196197); Obre no va mor nar
ska ka pa (198200); Sli ke iz de tinj stva 
(201216); Ume sto kra ja, pi smo jed noj 
pti ci (217219).
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ПРИ ЛО ЗИ У ЛИ СТО ВИ МА, ЧА СО ПИ СИ МА  
И КЊИ ГА МА

ПЕ СМЕ

2016

4446.   Be sa na.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 187188.

4447.   Ve čer nja, ti ha.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 183.

4448.   Glas iz no ći.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 182.

4449.   Жа ри се вре ло ле то.
У: Тен со. – ISSN 23346558. – Год. 
4, бр. 45 (сеп. 2016), стр. 4.

4450.   За гре бач ка.
У: Тен со. – ISSN 23346558. – Год. 
4, бр. 45 (сеп. 2016), стр. 34.

4451.   Зр но смеј ка.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 63 (26. авг. 2016), стр. 
19.

4452.   Зр но смеј ка.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 498, св. 
1/2 (јулавг. 2016), стр. 65.

4453.   Kr va vi trag.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 175.

4454.   Кре си во и луч. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 497, св. 6 
(јун 2016), стр. 763.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4455.   Krik ne pre sta ni.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 182.

4456.   Let nja sli ka.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 185.

4457.   Maj ka, iz van sna.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 184.

4458.   Мај ка, у сну. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 497, св. 6 
(јун 2016), стр. 760.

4459.   Maj či na be la ma ra ma.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 184185.

4460.   Na vest o smr ti Ki ka Sa raj li ća.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 178181.

4461.   Не ве сињ ски при зо ри. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 497, св. 
6 (јун 2016), стр. 761.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4462.   Пе сма ко ја тра жи пе сни ка 
Бран ка.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 176177.

4463.   Pe sma mo li tvi na lik.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 186.

4464.   Пи смо Ми ро сла ву.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 175.
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4465.   Pi smo Ri stu Rat ko vi ću.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 188.

4466.   По ро ђен да ну.
У: Тен со. – ISSN 23346558. – Год. 
4, бр. 45 (сеп. 2016), стр. 3.

4467.   Po vra tak Mo sta ru.
U: Mo star moj grad. Knj. 2 / pri re
dio Ha mi ca Ra mić. – Sa ra je vo  : 
ART Ra bic ; Mo star : IC Štam pa ri
ja, 2016. – Str. 245252.

4468.   По след ње ле то де тињ ства.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 177.

4469.   При зрен ска сви ла. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 497, св. 
6 (јун 2016), стр. 759.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4470.   Sve tlo tvo ga oka.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 181.

4471.   Све ћа на Ли ман ској пи ја ци. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – 
ISSN 00255939. – Год. 192, књ. 
497, св. 6 (јун 2016), стр. 762.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4472.   Се лид ба сли ке са соб ног зи да.
У: Тен со. – ISSN 23346558. – Год. 
4, бр. 45 (сеп. 2016), стр. 3.

4473.   Se ća nje na Ši lju Sta ni sa vljev.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 187.

4474.   Se ća nje sta ro na Ju ru K.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 186.

4475.   Sneg u Pa vlov sku.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 176.

4476.   Ста ри мост, по но во.
У: Тен со. – ISSN 23346558. – Год. 
4, бр. 45 (сеп. 2016), стр. 4.

4477.   Tvo je dav ne re či.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 181182.

4478.   Tu žna pri vat na pe sma.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 186187.

4479.   U ve če mo li tve no.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 183.

4480.   Ус кр шња, гор ка.
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 497, св. 
6 (јун 2016), стр. 758.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4481.   Hla dan san.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 185.

4482.   Čem pre si tan ko se ni.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 184.

2017

4483.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Не вен. – ISSN 03518116. – Бр. 
874 (март 2017), стр. 10.

4484.   [Zo vem Eks e ter, noću].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
8, br. 16 (jun 2017), str. 87.

4485.   [Ko da u snu čuh Ka re Šaba
nove].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
8, br. 16 (jun 2017), str. 86.
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4486.   Ко сти ће ва са мот њач ка, сом
бор ска.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 9.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4487.   Ла за ре во пи смо Лен ки.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 12.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4488.   Ла за ро ва, кру ше дол ска.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 11.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4489.   Лен кин од ла зак у зве зде.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 11.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4490.   Лен ки на бо жић ња пе сма.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 910.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4491.   Лен ки на сет на.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 1011.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и 
Ла за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма 
Лен ка и Ла зар).

4492.   О пе сма ма.
У: Баг да ла за де цу и мла де. – ISSN 
1452256X. – Год. 13, бр. 45/48 
(2017), стр. 15.

4493.   Пе сма о Лен ки ној ле по ти 
град ског там бу ри на.
U: Mons au re us. – ISSN 14513846. 
– God. 15, бр. 55 (2017), str. 10.
За јед. ств. насл.: Пе сме Лен ки не и Ла
за ро ве : (из дра ме у сти хо ви ма Лен ка 
и Ла зар).

4494.   Pi smo Mi ro sla vu.
U: Ne delj ni eks pres. – ISSN 2466
4251. – God. 2, br. 63 (7. jul 2017), 
str. 19.
Pe sma.

4495.   [Tu rob na pri ča iz ra di ja].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
8, br. 16 (jun 2017), str. 87.

4496.   [U Ne ve si nju, slu tim].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
8, br. 16 (jun 2017), str. 86.

2018

4497.   Алек син При зрен : ком по
зи то ру Ми ро сла ву Штат ки ћу.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4498.   Бе ли ан ђео у сну мом.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4499.   Бо жић на.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4500.   Бо жић ни сан.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.
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4501.   Бу диш се ра но.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4502.   Ве чер је зим ска ка сна : за Ве
сну Б. Гол дсвор ти.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4503.   Во лео бих да де те у те би.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4504.   Вре ме спо ко ја.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013

4505.   Гор ка пе сма.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4506.   Да има не ка те ки ја.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4507.   Дав на сли ка.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4508.   Да ни ма ко ша ва.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4509.   Де сан ка у Мо ста ру.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 65 (13. јул 2018), стр. 23.

4510.   До бро је.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4511.   Ђур ђев дан ска све ћа.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4512.   Ђур ђев ска ки ша.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4513.   Зр но осмеј ка.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4514.   Идем са Рај ком на мо ре.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4515.   Је се њи пеј саж.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4516.   Је се њи пеј саж.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4517.   Јор го ва ни ве ну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.
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4518.   „Ка ко је би ла зе ле на мо ја до
ли на”.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4519.   Као ма ла мо ли тва.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4520.   Као ма ле су зе.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4521.   Као ма сла чак.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4522.   Као пут ник на це сти.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4523.   Као тре шња с про ле ћа.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4524.   Клуп ко жи во та.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4525.   Кре си во и луч.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4526.   Кроз зр на та ме.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4527.   Мај ка, у сну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4528.   Ма сла чак.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4529.   Мо ли тва за Т.Ј.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4530.   На шта се мој жи вот свео.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4531.   На виљ ци стра ха.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 1819.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4532.   Не ве сињ ски при зо ри.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4533.   Не ко па ли све тло но ћу.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.
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4534.   Не ма ти се : за Д.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013

4535.   Ни ко не бра ни ову до ли ну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4536.   Но во го ди шња че стит ка.
У: Ма ли Не вен. – ISSN 03523322. 
– Бр. 339/340 (дец. 2018 – јан. 
2019), стр. 17.

4537.   О мо јим дру го ви ма од бе глим.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4538.   Од ла зе ко ри фе ји : на вест о 
од ла ску М.П. 
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 2122.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4539.   Окрен тра ва.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013

4540.   Очај нич ка.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013

4541.   Пе сма за Ми ле ну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4542.   Пи смо До бри ци Ми ло ва но
ви ћу у Кра гу је вац.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 22.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4543.   Пи смо Ђор ђу Сла до ју.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4544.   По вра так у Не ве си ње.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4545.   По вра так у сан.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 16.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4546.   По ко ја мо ли тва.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4547.   Пред зо ру.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 19.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4548.   Пред је сен.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 21.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4549.   При зрен ска сви ла.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.
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4550.   Ра до мир Ми ћу но вић.
У: По љуб не и по губ не : [песме] / 
Ра до мир Ми ћу но вић. – 1. изд. – 
Бе о град : Свет књи ге, 2018. – Стр. 
35.
Пе сма.

4551.   Све док да сам знао.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4552.   Све тлост ко ја ме гре је.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4553.   Све ћа ла Ли ман ској пи ја ци.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 1516.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4554.   Се дам де се та пре ти.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 24.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4555.   Сли ка из се ћа ња.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 65 (13. јул 2018), стр. 23.

4556.   Сли ке из мла до сти : за Дра
га ну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4557.   Снег тек бе ли ном не ви но сти 
пре кри ва.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 5.

За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4558.   Стан ка у бо лу.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4559.   У бла ге да не.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4560.   У по мен Ти ја ни.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 20.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.

4561.   У сну бе реш тре шње.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 6.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

4562.   У стра ху од не ре чи.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 15.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4563.   Упо ред бе.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4564.   Ус кр шња, гор ка.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 14.
За јед. ств. насл.: Ус кр шње пе сме пи
са не 5. ма ја 2013.

4565.   Цр ни ато ви у сну.
У: Кро во ви. – ISSN 03536351. – 
Год. 31, бр. 96/100 (2018), стр. 23.
За јед. ств. насл.: Пе сме из го ди не 2014.
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4566.   Цр ни Вла ди мир.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 65 (13. јул 2018), стр. 23.

4567.   Чи ни ти се као да још не ко.
У: По е зи ја СРБ. – ISSN 23350105. 
– Бр. 10 (авг. 2018), стр. 5.
За јед. ств. насл.: Стан ка у бо лу : за 
М. Х.

2019

4568.   [Бела го лу би ца ре ци ми да 
л’ си].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 154.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4569.   [Видим да одлазиш].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 151.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4570.   [Gde li su lanj ski sne go vi].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 125.

4571.   [Гледам фо то гра фи је са Ка
лочепа].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 156.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4572.   [Донео сам ти ружу].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 151.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4573.   [E vo se Mo sta ru vraćam].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 129.
Od lo mak iz po e me „Po vra tak Mo sta ru”.

4574.   [Залуду су зе и плач неуте
шан].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 156.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4575.   [Знам да ми те нема].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 151.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4576.   [Књиге ко је си читала].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 155.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4577.   [Ko da u snu čuh Ka re Ša ba
nove].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 126.

4578.   [Малено кан ди ло у соб ном 
ку ту је].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 152.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4579.   [Милена је се ла у тво ју фо
тељу].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 155.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4580.   Ми ли ца из Ба тај ни це.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 158.

4581.   [На кра ју по след ње на ше 
зиме].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 156.



437

За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4582.   [На ре вер су дра ге ми фото
графије].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 155.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4583.   [Небо као ша тор ско крило].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 152153.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4584.   [Нема те двaдесет дана].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 152.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4585.   [Ниједна су за из ока да кане].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 154.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4586.   [Ništa iz de tinj stva ne po neh].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 126.

4587.   [Pan u par ku, za vr be nom].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 128.

4588.   [Плаче ми се а не могу].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 151.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4589.   [Рекла би].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 154.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4590.   [С ве че ри ли стам ста ре ал
буме].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 153.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4591.   [Спавај ми, спа вај Драгана].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 152.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4592.   [Sta re fo to gra fi je].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 127.

4593.   [Толике го ди не, за лу ду, па
лих свеће].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 154.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4594.   [Тридесет да на пролети].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 153.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.

4595.   [Tu rob na pri ča iz ra di ja].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 127.

4596.   [U zim nim, ka snim časima].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 125.

4597.   [Hlad no je. I sneg pa da].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 20 (dec. 2019), str. 128.

4598.   [Шта си са ња ла кад си одла
зила].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 156157.
За јед. ств. насл.: Ма ле пе сме за Дра
га ну.
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2020

4599.   Бе ли ан ђео у мом сну.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4600.   Бо го ја вљен ска.
У: Стре мље ња. – ISSN 05854229. 
– Год. 60 (окт. 2020), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Се стра мо ја са мо ћа.

4601.   Бо жић на пе сма.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 50.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4602.   Да ми је.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 38.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4603.   Де да Мраз у Не ве си њу.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 47.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4604.   До бро је.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 37.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4605.   До ла зак Ми ла Сол да.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 49.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4606.   Ду нав ска еле ги ја.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 3336.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4607.   Зр но смеј ка.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 37.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4608.   [Je dan po je dan list].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 161.

4609.   Је се ња.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (7. јул 2020), стр. 20.

4610.   Ка Гр ге те гу.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 46.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4611.   Ма ри на у сно ви ма.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 48.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4612.   Ма сла чак.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4613.   Мол ба Све ви шњем.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (7. јул 2020), стр. 20.
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4614.   Мо ли тва за Елеф те ри о са.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 38.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4615.   Мо стар ске ки ше.
У: Ства ра ње. – ISSN 0039422X. – 
Год. 60, бр. 123 (2020), стр. 108113.

4616.   [Na cr kvi ne ma vra ta].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 162.

4617.   [Ne bo se spu sti lo do zvo ni ka].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 161.

4618.   Ne go tin ska tu go van ka.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 165.

4619.   [Ne ko mi da lek a drag].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 163.

4620.   Но во го ди шња за Ве сну.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 47.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4621.   Обрен иде у сва то ве.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 47.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4622.   Од бра на се ћа ња.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 3133.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4623.   Пе сма за Меј.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 37.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4624.   Plač za Ste va nom Ra ič ko vi ćem.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 164.

4625.   [Po ve li su me u šumu].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 162.

4626.   По се та у сну.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (7. јул 2020), стр. 20.

4627.   По след ње ле то де тињ ства.
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 46, бр. 4 (зи ма 2020), стр. 23.

4628.   Пред пор том не пре бо ла.
У: Стре мље ња. – ISSN 05854229. 
– Год. 60 (окт. 2020), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Се стра мо ја са мо ћа.

4629.   Пред но во го ди шње ве че.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 47.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4630.   Ра де Обре но вић.
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. – 
Год. 46, бр. 4 (зи ма 2020), стр. 2223.
Пе сма.

4631.   Ра дуј се ју тру.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 37.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.
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4632.   Ро је ви те ле фо на.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 48.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4633.   Са мо ћа.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (30. април, 1, 2. и 
3. мај 2020), стр. 34.

4634.   Све ћа на Ли ман ској пи ја ци.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4635.   Сен ка зве зда.
У: Стре мље ња. – ISSN 05854229. 
– Год. 60 (окт. 2020), стр. 17.
За јед. ств. насл.: Се стра мо ја са мо ћа.

4636.   Се ћа ње.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 49.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4637.   Сиг на ли.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (7. јул 2020), стр. 20.

4638.   Снег до ко ле нац.
У: Стре мље ња. – ISSN 05854229. 
– Год. 60 (окт. 2020), стр. 18.
За јед. ств. насл.: Се стра мо ја са мо ћа.

4639.   Сне го ви не ве сињ ски.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 37.

За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4640.   Со ба пу на сна.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 4849.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4641.   Страх од ле та.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 38.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4642.   Су шне го ди не.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. 
– Бр. 6566 (про ље ћеље то 2020), 
стр. 46.
За јед. ств. насл.: Су шне го ди не.

4643.   У иш че ку сна.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 66 (7. јул 2020), стр. 20.

4644.   [U por ti La zar Ko stić se di].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 163.

4645.   У стра ху од не ре чи.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 30.
За јед. ств. насл.: Сне го ви не ве сињ
ски. – Књи жев ни пор трет пе сни ка 
Пе ре Зуп ца / при ре дио Да вид Кец
ман Да ко.

4646.   [Čitam ko smič ke za ko ne].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
11, br. 21 (apr. 2020), str. 163.



441

ПА РО ДИ ЈЕ

2018

4647.   Зве зда ни ма чак : па ро ди ја.
У: По љуб не и по губ не : [песме] / Ра
до мир Ми ћу но вић. – 1. изд. – Бео
град : Свет књи ге, 2018. – Стр. 36.

ТЕК СТО ВИ

2016

4648.   Od nos pre ma srp skoj tra di ciji 
i vred no sti ma Evro pe u gra đan skim 
po ro di ca ma i sve tu umet no sti XIX 
i XX ve ka.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 221234.

4649.   Пи са ла обо је ним ре чи ма.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 63 (15. јул 2016), стр. 
19.
У по во ду два де се то го ди шњи це од 
смр ти Гор да не Бра јо вић.

4650.   По е зи ја бу дућ но сти. 
У: Ле то пис Ма ти це срп ске. – ISSN 
00255939. – Год. 192, књ. 498, св. 
1/2 (јулавг. 2016), стр. 6264.
Ан ке та.

4651.   Џа ми ља.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 211213.
Есеј. – По во дом при че Чин ги за Ајт
ма то ва.

2017

4652.   [Запис о оцу].
У: Мој отац хра ни пти це : цвет ник 
пе сни штва о оцу за де цу и мла де 
/ при ре дио Вла ста Н. Це нић. – 
Ту зла : Ли је па ри јеч, 2017. – Стр. 
233234.

4653.   Len ka je pre svi sla od tu ge.
U: Ne delj ni eks pres. – ISSN 2466
4251. – God. 2, br. 55 (12. maj 2017), 
str. 2021.
O Len ki Dun đer skoj.

4654.   Sve An ti će ve go di ne : se ća nje 
sta rog pri ja te lja.
U: Ne delj ni eks pres. – ISSN 2466
4251. – God. 2, br. 63 (7. jul 2017), 
str. 1719.
O Mi ro sla vu An ti ću.

4655.   Ши ба.
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
8, br. 16 (jun 2017), str. 105107.
Есеј. – О Хај ру ди ну Кр вав цу.

2018

4656.   Пе сник до бро те.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
27, бр. 1 (2018), стр. 4142.
Над ре ђе ни ств. насл.: Кри ти ча ри о 
по е зи ји Ра ше Пе ри ћа. – Бе ле шка о 
пи сцу: стр. 42. – Би бли о гра фи ја: 
стр. 42.

2020

4657.   Сет но се ћа ње на Ра де та Обре
но ви ћа.
У: Де тињ ство. – ISSN 03505286. 
– Год. 46, бр. 4 (зи ма 2020), стр. 
2223.
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ПРИ КА ЗИ

2016

4658.   Фи ло зо фи ја као од го вор жи
во ту.
У: Све ске. – ISSN 14519976. – Год. 
27, бр. 122 (дец. 2016), стр. 5961.
При каз књи ге: Не бој ша Ку зма но вић: 
„Фи ло зоф ске мр ви це”, Но ви Сад, 
2016.

2017

4659.   Књи га – про је кат ко ја пле ни 
ле по том.
У: Но ва зо ра. – ISSN 15129918. – 
Бр. 56 (2017), стр. 163.
За јед. ств. насл.: По е ти ка Рај ка Та
на си је ви ћа. – При каз књи ге: Рај ко 
Та на си је вић: „По го ди ко сам”. Књ. 
1, Под го ри ца, 2017.

4660.   Са уку сом ово зе маљ ске љу
ба ви.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 69, бр. 126566 (сеп.
окт. 2017), стр. 17.
При каз књи ге: Бла го је Свр ко та: „Ста
ри џен тлмен и тре шњин цвет”, Сом
бор, 2017.

4661.   Све до чан ство о до след но сти 
Рат ка Дми тро ви ћа. 

У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
26, бр. 1 (2017), стр. 99100.
При каз књи ге: Рат ко Дми тро вић: 
„Крст на кри жу”, Бе о град, 2016.

4662.   Фи ло зо фи ја као од го вор жи
во ту.
У: Li ber ami co rum. – Но ви Сад : 
Про ме теј, 2017. – Стр. 102105.
При каз књи ге: Не бој ша Ку зма но вић: 
„Фи ло зоф ске мр ви це”, Но ви Сад, 2016.

2019

4663.   Ка ле ди о скоп ми ну лих вре
ме на.
У: Ис ток. – ISSN 2335013Х. – Год. 
6, бр. 2122 (апр.сеп. 2019), стр. 
223224.
При каз књи ге: Го ран Ла бу до вић Шар
ло : „Tem pi Pas sa ti”, Вр бас, 2018.

2020

4664.   Ро до слов од злат них сло ва.
У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 72, бр. 12971299 (јун
јулавг. 2020), стр. 36.
При каз књи ге: Гор да на Пет ко вић 
Ла ко вић: „Не ка ра сте на ше др во”, 
Бе о град, 2019.

ПРЕД ГО ВО РИ, ПО ГО ВО РИ, УВОД НЕ НА ПО МЕ НЕ,  
БЕ ЛЕ ШКЕ И РЕ ЦЕН ЗИ ЈЕ

2016

4665.   Vi hor ni Mi len ko, se jač ve dri ne.
U: Haj de dra ga mo ja da skok ne mo 
do Lon do na : po e ma / Mi len ko Fr
žo vić. – No vi Sad : Grad ska bi bli o
te ka, 2016. – Ko ri ce.

4666.   До зи ва ње но ве се тве.
У: Ора ни ца = Ора ни ца = Szántó
föld / Сне жа на Алек сић Ста ној ло

вић = Сне жа на Алек сиќ Ста ној
ло виќ = Sznez sa na Aleks zity Szta
noj lo vity ; [препев на ма ке дон ски 
Сне жа на Алек сић Ста ној ло вић, 
на ма ђар ски Иван Ста ној ло вић, 
При би ла Агнеш]. – Но во Ми ло
ше во = No vo Mi lo še vo : Ба нат ски 
кул тур ни цен тар = Ба нат ски кул
ту рен цен тар = Ba nat ski kul tur ni 
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cen tar ; Ско пље : Фе никс, 2016. – 
Стр. 81.

4667.   Као звук да ле ких зво на.
У: Мо је пе сме. 3 / Вас ка Ко ва че вић 
До бра нић. – Но ви Сад : Про ме
теј, 2016. – Стр. 56.

4668.   О пе сма ма љу ве ним Љу би
ши ним.
У: У ис тој ко шу љи : о књи жев ном 
де лу Љу би ше Ђи ди ћа. [Књ.] 2 / 
при ре дио Ми ли во је Р. Јо ва но
вић. – Кру ше вац : На род на би
бли о те ка, 2016. – Стр. 200.

4669.   [O vo što sam pro či tao...].
U: Mo star moj grad. Knj. 2 / pri re dio 
Ha mi ca Ra mić. – Sa ra je vo : ART 
Ra bic ; Mo star : IC Štam pa ri ja, 2016. 
– Ko ri ce.

4670.   Od sjaj sja ja u tra vi : (za pis po 
či ta nju knji ge pe sa ma „Se ća nje na 
let” Ma ri ne Jo vi će vić Si min).
U: Se ća nje na let / Ma ri na Jo vi će vić 
Si min. – No vi Sad : Pro me tej, 2016. 
– Str. 78.

4671.   По тра га за сми слом тра га ња.
У: Град тај ни / Зо ран Љ. Ни ко лић. 
– 7. изд. – Бе о град : Ла гу на, 2016. 
– Стр. 309311.

4672.   Рам за сли ку љу ба ви не про
ла зне.
У: (Не)ста ја ње / Го ра на Аћи мо вић ; 
[илустрације Дра гу тин Јегдић]. 
– 1. изд. – Бе о град : Ал ма, 2016. – 
Стр. 8789.

4673.   Сан игре или игра сна : Вла
ди сла ву Ше шли ји, сли ка ру.
У: Вла ди слав Ше шли ја : Га ле ри ја 
Кул тур ног цен тра „Ла за Ко стић” : 
03.05.20.05.2016. / [предговор 
Пе ро Зубац]. – Сом бор : Кул тур

ни цен тар „Ла за Ко стић”, 2016. 
– Стр. 2.

4674.   Са чу ва но вре ме ве дри не жи
вље ња у анег до та ма.
У: Анег до те из зре ња нин ске ме
ди цин ске аго ре. Књ. 2 / [сакупио] 
До бри војДо бри ца Па у но вић. – 
Зре ња нин : Град ска на род на би
бли о те ка „Жар ко Зре ња нин”  : 
Кул тур ни цен тар, 2016. – Стр. 
6364.

4675.   [Николе тићеве пе сме су мо
дер не...].
У: Сви тац из ђач ке клу пе / То де 
Ни ко ле тић. – Звор ник : АСо глас, 
2016. – Стр. 54.

4676.   Уме ће раз у ме ва ња све та де
те та.
У: Ра зум не ка су ди / Жи ки ца Ди
ми три је вић. – Ру ма : Срп ска књи
га М, 2016. – Стр. 39.

4677.   Be a u ti ful po ems abo ut Vr bas.
У: Град на пе сни ко вој ру ци / [глав
ни и од го вор ни уред ник Бра ни
слав Зу бо вић ; преводиoци Ве сна 
Ста мен ко вић, Ја сна Ра јић ; фо то
гра фи Го ран Пе ро вић, Бо рис Би
лењ киј, Иван Девчић]. – Вр бас : 
Кул тур ни цен тар : Фе сти вал по
е зи је мла дих, 2016. – Стр. 45.
Упо ре до срп. текст и енгл. пре вод.

2017

4678.   Де ца све ви де и све чу ју.
У: Де тињ ство обо је но ре чи ма : 
[из бор пе са ма и крат ких прича] 
/ Два де сет де ве ти Не ве нов фе сти
вал де це пе сни ка, Са ви но Се ло, 
2017. ; [уредник То де Николе тић]. 
– Па но ни ја : Ме сна за јед ни ца ; Че
ла ре во : Гра фо оф сет, 2017. – Стр. 7.
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4679.   Дуг ужич ког гим на зи јал ца.
У: Ис пит код професорa Ми ло ша 
Н. Ђу ри ћа / Ми ло ван Ви те зо вић. 
– Бе о град : За вод за уџ бе ни ке, 
2017. – Стр. 223225.
О Ми ло ва ну Ви те зо ви ћу.

4680.   За но сне зам ке со не та.
У: Ода љу ба ви / Са ша Мић ко вић. 
– Ра ча : На род на би бли о те ка „Ра
до је До ма но вић”, 2017. – Стр. 7073.

4681.   За то че ник ин спи ра ци је.
У: Твог ока жар : дру ги ци клус пе
са ма „Иње уга ше них очи ју” / Сто
јан Тин тор. – Срем ски Кар лов ци : 
Ка и рос, 2017. – Стр. 100105.

4682.   [Иза сти хо ва у овој књи зи...].
У:  Ма ле љу бав не пе сме / Зо ри ца 
Ба јин Ђу ка но вић. – Бе о град : Кре
а тив ни цен тар, 2017. – Ко ри це.

4683.   Јед но став ност ко ја пле ни.
У: Да ле ки су пу те ви = Dis tant 
Ro ads = Dalj ne so po ti = Die We ge 
sind fern = Los ca mi nos le ja nos = 
Да леч ни се па ти шта та : (ха и ку) / 
Рад ми ла Бо го је вић. – Ва ље во : Бо
го је ви ће ва из да ња, 2017. – Стр. 50.

4684.   Кад ср це за све тлу ца. 
У: Бла го слов ре чи  : при ка зи и 
пред ста вља ња / [приредила] Мир
 ја на Ште фа ниц ки. – 1. изд. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2017. – Стр. 183.
Од ло мак из пред го во ра Зуб че ве анто
ло ги је „Кад ср це за све тлу ца”, Ру ма, 
2009.

4685.   Књи га – про је кат ко ја пле ни 
ле по том.
У: По го ди ко сам / Рај ко Та на си
је вић. – Под го ри ца  ; Бе о град  : 

Уни рекс  ; Под го ри ца  : Uni reks 
Grup, 2017. – Стр. 54.

4686.   Књи га ко ја зра чи ве дри ном.
У: Ажда ја на пу шта бај ку / Сте ван 
Ми ло ше вић. – 1. изд. – Вра ње : 
С. Ми ло ше вић, 2017. – Стр. 101.

4687.   O ob li ko va nju ap strakt nog u 
re al no i ogr nu to sti ti ši na ma.
U: Ve tru obe ća na / Div na Lu lić Jov
čić. – Su bo ti ca : Udru že nje bal kan
skih umet ni ka, 2017. – Str. 6770.

4688.   О „При но ше њу све тло сти” 
Жи во сла ва Мар ко ви ћа, с на кло
но шћу, за пи са но.
У: Мо за ик зве зда не рас ко ши / 
Жи во слав Мар ко вић. – Бе о град : 
Ал ма, 2017. – Стр. 57.

4689.   Pe sma ko ja se ne mi ri sa sva
ko dne vljem.
U: &Su tra do la zi da nas* : po e zi ja 
za sve mla de (du hom) / Ju li ja Mar
ja no vić Jo vi čić. – 1. izd. – Beo grad : 
Al ma, 2017. – Str. 8183.

4690.   Пе сма упи са на злат ним сло
ви ма у књи гу ли ри ке.
У: Ла ста вич је гне здо на фре сци 
Хи лан да ра : књи га о јед ној пе сми 
/ [приредио] Ђо ко Сто ји чић. – 
Бе о град : Гло бо си но, 2017. – Стр. 
3839.

4691.   Пи смо I.
У: Бла го слов ре чи : при ка зи и 
пред ста вља ња / [приредила] Мир
ја на Ште фа ниц ки. – 1. изд. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2017. – Стр. 164.

4692.   По го вор.
У: Бла го слов ре чи  : при ка зи и 
пред ста вља ња / [приредила] Мир
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ја на Ште фа ниц ки. – 1. изд. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2017. – Стр. 186.
Од ло мак из пред го во ра Зуб че ве анто
ло ги је „С оне стра не ду ге”, Ру ма, 
2006.

4693.   [Поезија др Вла ди ми ра Јо
ка но ви ћа...]
У : Огле да ло исти не / Вла ди мир 
Т. Јо ка но вић. – Но ви Сад : Дру
штво ле ка ра Вој во ди не, Умет нич
ка сек ци ја, 2017. – Стр. [113].

4694.   По тра га за сми слом тра га ња.
У: Град тај ни / Зо ран Љ. Ни ко лић. 
– 8. изд. – Бе о град : Ла гу на, 2017. 
– Стр. 309311.

4695.   Пред го вор: Са уку сом ово зе
маљ ске љу ба ви.
У: Ста ри џен тлмен и тре шњин 
цвет : са бра не пе сме / Бла го је Свр
ко та. – Сом бор : Град ска би бли
о те ка „Кар ло Би је лиц ки”, 2017. 
– Стр. 58.

4696.   Ре цен зи ја.
У: По сто ји не што / Вид Виц ко Ву
ке лић ; из бор То де Ни ко ле тић ; 
[илустрације Ми ла Вукелић]. – 
Кру шчић : Па нон ске ни ти, 2017. 
– Стр. 107.

4697.   Ро до љу бље без па те ти ке.
У: Пу те ви ма сла ве / Го ран По ле
тан ; [предговор Пе ро Зубац]. – 1. 
изд. – Но ви Сад : Еко ло шкоет но
ло шки кул тур ни цен тар „Сфе ра”, 
2017. – Стр. 7.

4698.   [Četiri na slo va, če ti ri pe sme 
iz ove knji ge...].
U: &Su tra do la zi da nas* : po e zi ja 
za sve mla de (du hom) / Ju li ja Mar

ja no vić Jo vi čić. – 1. izd. – Beo grad : 
Al ma, 2017. – Str. 83.

2018

4699.   За пис о пе сма ма Јо ва на Дун
ђи на.
У: Уви ди и оце не : реч о књи га ма 
Јо ва на Дун ђи на. – Но ви Сад : Га
ле ри ја Бе ларт, 2018. – Стр. 190191.

4700.   Је дан жи вот за вре ђу је ро ман.
У: Ми лу жи вот ва ра : ро ман / Ва
ска Ко ва че вић До бра нић. – 1. изд. 
– Но ви Сад : Про ме теј, 2018. – Стр. 
165166.

4701.   Ка ле ди о скоп ми ну лих вре
ме на.
У: Tem pi Pas sa ti / Го ран Ла бу до
вић Шар ло. – Вр бас : На род на би
бли о те ка „Да ни ло Киш”, 2018. – 
Стр. 8182.

4702.   Мај стор ство Бо ре Оти ћа.
У:  Шо ром сре дом, два ред / [т екст 
и фотографије] Отић Бо ра. – Но ви 
Сад : Про ме теј, 2018. – Стр. 5.

4703.   На стра ни де те та.
У: Ба ци бри гу на ве се ље / Ми ро
слав Ко ко шар. – Бе о град : Књи
жев но дру штво „Ра ко ви ца”, 2018. 
– Стр. 71.

4704.   О но вој књи зи по е зи је Јо ва
на Дун ђи на : Јо ван Дун ђин: У там
ни лу пе сме... 
У: Уви ди и оце не : реч о књи га ма 
Јо ва на Дун ђи на. – Но ви Сад : Гале
ри ја Бе ларт, 2018. – Стр. 226227. 

4705.   Пе сни штво Јо ва на Дун ђи
на : осврт на три нај но ви је књи ге.
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У: Уви ди и оце не : реч о књи га ма 
Јо ва на Дун ђи на. – Но ви Сад : Гале
ри ја Бе ларт, 2018. – Стр. 192195.

4706.   По ро ди ца као све ти ња
У: Мој ми ли та та / Мир ја на Пе
тров. – Бе о град : Јо ван, 2018. – 
Стр. 34.

4707.   Ре чи ко је раз гра ђу ју оса му.
У: Крат ки еспре со са го спо ди ном 
/ На та ша Бун да ло Ми кић. – Ново 
Ми ло ше во : Ба нат ски кул тур ни 
цен тар, 2018. – Стр. 9798.

4708.   Spo me nik od zlat nih re či.
U: Alek sa : pod sjet nik na lju bav : 
lir ska mo no gra fi ja sa CDom uz 
150. go diš nji cu ro đe nja Alek se Šan
ti ća / Mi šo Ma rić. – Sa ra je vo : De
či ja knji ga, 2018. – Str. 5.

4709.   Там ни пев Са ше Ни ша ви ћа.
У: За бо ра вље ни де чак : пе сме / 
Са ша Ни ша вић ; по го вор Не над 
Гру ји чић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Про ме теј : Ти ски цвет, 2018. – Стр. 
VVI.

4710.   Tra ga nje za smi slom pe sme.
U: Tra gom smi sla / Gor da na Jo vić. 
– Beo grad : Srp sko umet nič ko dru
štvo „Beo grad”, 2018. – Str. 58.

4711.   Вер хи по е зиї або „Цен ту ри
он” Юлияна Та ма ша.
У: Ре цеп ци ја де ла Ју ли ја на Та ма
ша : збор ник гру пе ау то ра = Ре
цеп ция дїла Юлияна Та ма ша : 
зборнїк ґру пи ав то рох / [главни и 
од го вор ни уред ник Јан ко Рамач]. 
– Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа кул
тет, 2018. – Стр. 133136.

2019

4712.   Де ја но во шти мо ва ње гла са : 
по чи та њу ру ко пи са књи ге „Гра
нич ни пре во ји пе сме”.
У: Гра нич ни пре во ји пе сме / Де
јан Бо го је вић. – Мла де но вац : 
Дру штво за афир ма ци ју кул ту ре 
Пре синг, 2019. – Стр. 59.

4713.   До зи ви не чуј ним гла сом.
У: Та ња ли ни ја бес кра ја : бај ка у 
сти хо ви ма / Не над Трај ко вић. – 
Но во Ми ло ше во : Ба нат ски кул
тур ни цен тар, 2019. – Стр. 69.

4714.   До след ност вред на по што
ва ња.
У: Кри ти ча ри о пе сни штву Ра ше 
Пе ри ћа / при ре ди ла Ве ри ца Ми
ло ше вић. – Пе тро вац на Мла ви : 
В. Ми ло ше вић, 2019. – Стр. 6667.
Реч на про мо ци ји књи ге: Ра ша 
Пе рић: „Са би рак”, у Град ској би
бли о те ци у Но вом Са ду.

4715.   Књи га ко ја зра чи ве дри ном.
У: Ажда ја на пу шта бај ку / Сте ван 
Ми ло ше вић. – 1. изд. – Ча чак : 
Пче ли ца из да ва штво, 2019. – Стр. 
57. 

4716.   [Не жан, ду хо вит, благ...]
У: Ро да од за на та : (иза бра не пе
сме) / Ми ро слав Ко ко шар. – Звор
ник : АСо глас, 2019. – Стр. 91.

4717.   Опа сан век.
У: Кри ти ча ри о пе сни штву Ра ше 
Пе ри ћа / при ре ди ла Ве ри ца Ми
ло ше вић. – Пе тро вац на Мла ви : 
В. Ми ло ше вић, 2019. – Стр. 3335.
О књи зи: Ра ша Пе рић: „Опа сан 
век”, Срем ски Кар лов ци, 2013.
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4718.   По го вор.
У: На пу ту спа се ња / Ми но до ра 
(Ру жић). – Ки кин да : М. Ру жић, 
2019. – Стр. 101103.

4719.   Сјај ке Ра ше Пе ри ћа.
У: Кри ти ча ри о пе сни штву Ра ше 
Пе ри ћа / при ре ди ла Ве ри ца Ми
ло ше вић. – Пе тро вац на Мла ви : 
В. Ми ло ше вић, 2019. – Стр. 160.
Реч на про мо ци ји књи ге „Сјај ке”, 
при ре дио Ра ша Пе рић у Град ској 
би бли о те ци у Но вом Са ду.

4720.   U mje sto [sic!] po go vo ra.
U: Teš ka in du stri ja / Duš ko Tri fu
no vić ; pri re dio Mi loš Zu bac. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2019. – Str. 227
228.
Oproš taj ne re či nad gro bom Duš ka 
Tri fu no vi ća.

4721.   Ше сти трип тих Љу би це Ву
ков Ми ха ји ло и ра дост пре о бра
жа ја.
У: Пре о бра же ње. Књ. 1, Лу ка и 
Ања : (пе сме за де цу) / Љу би ца Ву
ков Ми ха ји ло. – Но ви Сад : Би
стри ца, 2019. – Стр. 5556.

4722.   Ше сти трип тих Љу би це Ву
ков Ми ха ји ло и ра дост пре о бра
жа ја.
У: Пре о бра же ње. Књ. 2, Ре ка, ка
мен, сун це / Љу би ца Ву ков Ми ха
ји ло. – Но ви Сад : Би стри ца, 2019. 
– Стр. 6970.

2020

4723.   Бла го дар је у пе сма ма мо на
хи ње Ми но до ре.
У: Пут до не ба / Ми но до ра (Ру
жић). – Ки кин да : М. Ру жић, 2020. 
– Стр. 7577. 

4724.   [Добра књи га до брог пе сни
ка...].
У: Че сти ца / Са ша Ни ша вић. – 
Но ви Сад : Фон да ци ја Гру па се
вер : ИПЦ, 2020. – Уну т. стр. зад
њег омо та.

4725.   Ка ко сам од гле дао дра му Де
ја но ву.
У: Ка кав крај тра жи рај : (сиг на
ли стич ка дра ма у пет сли ка) / Де
јан Бо го је вић. – 1. изд. – [Ваљево] : 
Бо го је ви ће ва из да ња, 2020. – Ко
ри це.

4726.   Ле по та цр ве нач ке бул ке.
У: Бул ка у ср цу : ма ла ан то ло ги ја 
пе са ма до са да шњих по бед ни ка 
фе сти ва ла пе сни ка за де цу „Бул
ка” и до бит ни ка Пе снич ког пр сте
на Цр вен ка 19942018 / при ре дио 
Ми лан Мр даљ. – Цр вен ка : Дом 
кул ту ре, 2019. – Стр. 154.
О Фе сти ва лу пе сни ка за де цу 
„Бул ка”.

4727.   Лом ност де ча ка.
У: Лом ност де ча ка / Ми ли вој 
Ми ћа Дра же тин ; при ре дио Ми
лош Зу бац. – Но ви Сад : Град ска 
би бли о те ка, 2020. – Стр. 103104.

4728.   Нео до љи ви зов за ви ча ја.
У: Јо шав ка : по е ма. Књ. 3 / До бри
во је Ан то нић. – Че ли нац : На род
на би бли о те ка „Иво Ан дрић” ; 
Но ви Сад : Про ме теј, 2020. – Стр. 
3941.

4729.   О књи зи „Ду ша пам ти”.
У: Ду ша пам ти : (са мо је љу бав 
ства ра ла сви ла) / Го ра на Ерак Сте
ва но вић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Про ме теј, 2020. – Стр. 51.
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4730.   Пе сме љу бав не Бла го ја Ба ко
ви ћа.
У: Све док те бе ни сам срео / Бла
го је Ба ко вић ; [уместо по го во ра 
Пе ро Зубац]. – Но ви Сад : Пра
во слав на реч : Ар хив Вој во ди не, 
2020. – Стр. 199205.

4731.   По е ме Вла да Мар ка но ви ћа.
У: [Атлантида] : по е ме / Вла до 
Мар ка но вић. – 1. изд. – Но ви Сад : 
Про ме теј, 2020. – Стр. 209210.

4732.   По тра га за сми слом тра га
ња : за бе ле шке по чи та њу ро ма на 
Зо ра на Љ. Ни ко ли ћа Град тај ни.
У: Град тај ни / Зо ран Љ. Ни ко
лић. – 9. изд. – Бе о град : Ла гу на, 
2020. – Стр. 309311.

4733.   Са ви не пе сме за де цу.
У: Кад очи за пла ве : пе сме за де цу 
/ Са ва Ми јо драг Ра ди во је вић. – 
Тр сте ник : Мо рав ски то ко ви ; Гор
њи Ми ла но вац : „До си теј”, 2020. 
– Стр. 7980.

4734.   [Ценић је пе сник не жно
сти...].
У: Ба те ће се же ни / Вла ста Н. Це
нић. – Ле ско вац : На род на би бли
о те ка „Ра до је До ма но вић”, 2020. 
– Стр. 114.

4735.   Цео је дан жи вот.
У: Мо за ик жи во та / Ан ђел ко Р. 
Ма рић. – Бе о град : Гра ма тик, 2020. 
– Стр. 78.

ПЕ СМЕ И ДРУ ГИ ПРИ ЛО ЗИ У АН ТО ЛО ГИ ЈА МА,  
ИЗА БРА НИМ ДЕ ЛИ МА И ЧИ ТАН КА МА

2016

4736.   Дру гар ска.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 
Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 58.

4737.   [E vo se Mo sta ru vra ćam...].
U: Svje ti o ni ci : an to lo gi ja i mo no
gra fi ja umjet ni ka Bo sne i Her ce
go vi ne u di ja spo ri / pri re dio Mi šo 
Ma rić. – Sa ra je vo : Art Ra bic, 2016. 
– Str. 31.
Iz po e me „Po vra tak Mo sta ru”. – 
Pe ro Zu bac: str. 146.

4738.   Жмур ка.
У: Осмех ни се : из бор деч је по е
зи је (са пр вог кон кур са ча со пи са 
„Акт”) / [приредио] Де јан Бо го је

вић. – Ва ље во : Бо го је ви ће ва из
да ња ; Ми о ни ца : Основ на шко ла 
„Ми лан Ра кић”, 2016. – Стр. 7.

4739.   За што не ке пе сме не во лим.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 
Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 214.

4740.   Ко ја го ра.
У: Бул ка у ср цу : ма ла ан то ло ги ја 
пе са ма до са да шњих по бед ни ка 
фе сти ва ла пе сни ка за де цу „Бул ка” 
и до бит ни ка Пе снич ког пр сте на 
Цр вен ка 19942018 / при ре дио 
Ми лан Мр даљ. – Цр вен ка : Дом 
кул ту ре, 2019. – Стр. 117118.
Пе ро Зу бац: стр. 116.
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4741.   Љу ди у на шим го ди на ма.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 11. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и рос, 
2016. – Стр. 242.

4742.   Мо на шки ру чак.
У: Ше сти ме ђу на род ни са бор ду
хов не по е зи је, о Ро ђе њу Пре свете 
Бо го ро ди це – Ма ла Го спо ји на лета 
Го спод њег 2016. / [приређивач и 
глав ни и од го вор ни уред ник 
Ни ко ла Рајаковић]. – Бе о град : 
Цен тар за кул ту ру и обра зо ва ње 
Ра ко ви ца : Књи жев но дру штво 
Ра ко ви ца, 2016. – Стр. 17.

4743.   Мо стар ске ки ше.
У: За те бе љу ба ви / при ре дио Тио
дор Ро сић. – Гор њи Ми ла но вац : 
При ма, 2016. – Стр. 106111.

4744.    Не ко дру го мо ре.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 11. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2016. – Стр. 240241.

4745.   Обр ну та пе сма.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 
Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 214.

4746.   Опро штај на или Ли на ула зи 
у се ћа ње.
У: Срп ска љу бав на по е зи ја / при
ре ди ла Вла ди сла ва Ко си јер. – 11. 
изд. – Срем ски Кар лов ци : Ка и
рос, 2016. – Стр. 238239.

4747.   Пр ви раз ред.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 

Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 51.

4748.   Пти ца де тињ ства.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 
Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 25.

4749.   Успа ван ка за Д.
У: Нај леп ше пе сме за де цу / при
ре ди ли Ива Си мо но вић и Не над 
Си мо но вић. – Бе о град : Та не си, 
2016. – Стр. 175.

4750.   Ploi de Mo star.
U: Viaţa ca un po em sârbesc / [se
lecţia tex te lor şi tra du ce rea de] Ivo 
Mun cian. – Pan ci o va : Li ber ta tea, 
2016. – Str. 202208.

2017

4751.   Ле то.
У: Гор да нин цвет ник / при ре дио 
Сло бо дан Ста ни шић. – Алек си
нац : Цен тар за кул ту ру и умет
ност, 2017. – Стр. 29.

4752.   Li je pa Azra.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 78.
Pe ro Zu bac: str. 120.

4753.   Ма ма чи та та ти на пи сма.
У: Мој отац хра ни пти це : цвет ник 
пе сни штва о оцу за де цу и мла де 
/ при ре дио Вла ста Н. Це нић. – 
Ту зла : Ли је па ри јеч, 2017. – Стр. 
7172.

4754.   Мо ја те реч до та кла.
У: Ан то ло ги ја сто нај леп ших љу
бав них пе са ма / при ре дио Сре тен 
Мар ко вић. – Пе тро вац на Мла
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ви : На род на би бли о те ка „Ђу ра 
Јак шић”, 2017. – Стр. 91.

4755.   Mo star ske ki še.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 346
353.
Ma la bi bli o te ka. – Sa be leš kom o au to ru.

4756.   Mo star ske ki še.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 7377.
Pe ro Zu bac: str. 120.

4757.   Ne ko tih i lep kao ti.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 78.
Pe ro Zu bac: str. 120.

4758.   Ne ko tih i lep kao ti.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 354.
Ma la bi bli o te ka. – Sa be leš kom o au to ru.

4759.   Ne ma nas vi še.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 78.
Pe ro Zu bac: str. 120.

4760.   Ne ma nas vi še.
U: Pje smo mo ja : an to lo gi ja pje va ne 
po e zi je / pri re dio Mi šo Ma rić. – Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 355.
Ma la bi bli o te ka. – Sa be leš kom o au to ru.

4761.   О мом та ти.
У: Мој отац хра ни пти це : цвет
ник пе сни штва о оцу за де цу и 
мла де / при ре дио Вла ста Н. Це
нић. – Ту зла : Ли је па ри јеч, 2017. 
– Стр. 168.

4762.   Пти це у гру ди ма.
У: Гор да нин цвет ник / при ре дио 
Сло бо дан Ста ни шић. – Алек си
нац : Цен тар за кул ту ру и умет
ност, 2017. – Стр. 28.

4763.   Ро зе те са Цр кве Ми лен ти је.
У: Књи га о Ми лен ти ји / [прире
дио] Љу би ша Ба та Ђи дић. – Кру
ше вац : Пра во слав на кру ше вач ка 
епар хи ја, 2017. – Стр. 55.

4764.   Та та.
У: Мој отац хра ни пти це : цвет
ник пе сни штва о оцу за де цу и 
мла де / при ре дио Вла ста Н. Це
нић. – Ту зла : Ли је па ри јеч, 2017. 
– Стр. 154.

4765.   Успа ван ка за Д. 
У: Гор да нин цвет ник / при ре дио 
Сло бо дан Ста ни шић. – Алек си
нац : Цен тар за кул ту ру и умет
ност, 2017. – Стр. 2829.

4766.   Die Mo sta rer Re gen = Мо
стар ске ки ше.
У: Од А до Ш : oсам ве ко ва срп ске 
по е зи је / [предговор, фу сно те, 
би о гра фи је, из бор и пре вод пе
са ма и свих оста лих тек сто ва са 
срп ског на не мач ки језик] Јо хан 
Ла вун ди = Von A bis Z : acht Јa hr
hun der te ser bischer Po e sie / [Vor
wort, Fußno ten, Bi o gra fien, Au s
wahl und Über tra gung der Ge dic hte 
und al ler an de ren Tex te aus dem 
Ser bischen ins De utsche] Jo hann 
La vun di. – Но во Ми ло ше во : Ба
нат ски кул тур ни цен тар = Ba na ter 
Kul tur zen trum, 2017. – Стр. 548
557.
Пе ро Зу бац = Pe ro Zu bac: str. 802.
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2018

4767.   Ве дра пе сма.
У: На Га ши ном кри лу : три де сет 
го ди на осме ха Фе сти ва ла ху мо ра 
за де цу у Ла за рев цу / при ре ди ли 
Сло бо дан Ста ни шић, Рад ми ла Бу
ла то вић. – Ла за ре вац : Би бли о те
ка Ди ми три је Ту цо вић : Ме ђу на
род ни фе сти вал ху мо ра за де цу, 
2018. – Стр. 17. 

4768.   Во јин Бје ли ца на Бај ка лу.
У: Жи вот и де ло про фе со ра док
то ра Во ји на Бје ли це / [редакциони 
од бор Вук Ог ња но вић, Бла го је 
Ба бић, Мар ко Ра ди чић, Вла ди
мир Врачарић]. – Но ви Сад : С. 
Бје ли ца, 2018. – Стр. 11.
Пе сма.

4769.   Дре њи на.
У: Ан то ло ги ја књи жев но сти за 
де цу. 1 / при ре ди ла Зо ра на Опа
чић. – Но ви Сад : Из да вач ки цен
тар Ма ти це срп ске, 2018. – Стр. 
309.

4770.   Дру гар ска.
У: Зах те вам у овом тре ну : че тр де
сет го ди на Лим ских ве че ри деч је 
по е зи је : од 18. до 40. / при ре дио 
Ибра хим Ћа та Ха са на гић. – При
бој : Дом кул ту ре „Пи во Ка ра ма
ти је вић”, 2018. – Стр. 18.

4771.   И ја чу јем ка ко ра стем.
У: Ан то ло ги ја књи жев но сти за 
де цу. 1 / при ре ди ла Зо ра на Опа
чић. – Но ви Сад : Из да вач ки цен
тар Ма ти це срп ске, 2018. – Стр. 
307308.

4772.   Мо стар ске кишe.
У: Со ко у лир ском ка ве зу : 50 пе
сни ка / иза брао и при ре дио Ми
ли сав Ми лен ко вић. – Ма ло Цр ни

ће : Би бли о те ка „Ср бо љуб Ми
тић” ; Бе о град : Про све та, 2018. – 
Стр. 115120.

4773.   Му зи ка у Па влов ску.
У: Ру си јо, во лим те / при ре дио 
Ра ша Пе рић. – Срем ски Кар лов
ци : Кул тур ни цен тар Кар ло вач
ка умет нич ка ра ди о ни ца, 2018. 
– Стр. 87.

4774.   Нај бо љи мо ји дру го ви.
У: Со ко у лир ском ка ве зу : 50 пе
сни ка / иза брао и при ре дио Ми
ли сав Ми лен ко вић. – Ма ло Црни
ће : Би бли о те ка „Ср бо љуб Ми
тић” ; Бе о град : Про све та, 2018. 
– Стр. 121.

4775.   О нај ти шим де ча ци ма.
У: Ан то ло ги ја књи жев но сти за 
де цу. 1 / при ре ди ла Зо ра на Опа
чић. – Но ви Сад : Из да вач ки цен
тар Ма ти це срп ске, 2018. – Стр. 
308.

4776.   Пут на ко јем сто ји де чак.
У: Со ко у лир ском ка ве зу : 50 пе
сни ка / иза брао и при ре дио Ми
ли сав Ми лен ко вић. – Ма ло Црни
ће : Би бли о те ка „Ср бо љуб Ми
тић” ; Бе о град : Про све та, 2018. 
– Стр. 120.

4777.   Снег у Па влов ску.
У: Ру си јо, во лим те / при ре дио 
Ра ша Пе рић. – Срем ски Кар лов
ци : Кул тур ни цен тар Кар ло вач
ка умет нич ка ра ди о ни ца, 2018. 
– ISBN 9788678510991. – Стр. 
88.

2019

4778.   Док сам те имао.
У: Ин ђи ја Про По ет 2019 : збор
ник ра до ва уче сни ка Ме ђу на род
ног књи жев ног фе сти ва ла Ин ђи ја 
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Про По ет 2019 / при ре дио Ми о
драг Јак шић. – Бе о град : Ар те, 
2019. – Стр. 1112.
Пе ро Зу бац: стр. 711.

4779.   Меј.
У: По ет ска сли ков ни ца / [прире
дио] Ти хо мир Пе тро вић. – Но во 
Ми ло ше во : Ба нат ски кул тур ни 
цен тар, 2019. – Стр. 50.

4780.   Mo star ske ki še = Mosztári esők.
U: Mo star ske ki še : iz bor iz sa vre
me ne lju bav ne po e zi je Ju žnih Sla
ve na = Mosztári esők : válogatás a 
je len ko ri délszláv költők sze rel mes 
verseiből / [u red ni ci Ši mo Ešić, Kókai 
Péter ; iz bor i pre vod Fehér Illés ; kon
tro la pre vo da Fehér Árkosi Gyön gyi]. 
– Sen ta : Fon da ci ja Slo bo da štam
pe ; Tu zla : Li je pa ri ječ, 2019. – Str. 
114125.

4781.   Tr panj ske ele gi je = Júni u si 
elégiák.
U: Mo star ske ki še : iz bor iz sa vre
me ne lju bav ne po e zi je Ju žnih Sla
ve na = Mosztári esők : válogatás a 
je len ko ri délszláv költők sze rel mes 
verseiből / [u red ni ci Ši mo Ešić, Kókai 
Péter ; iz bor i pre vod Fehér Illés ; kon
tro la pre vo da Fehér Árkosi Gyön gyi]. 
– Sen ta : Fon da ci ja Slo bo da štam
pe ; Tu zla : Li je pa ri ječ, 2019. – Str. 
132139.

2020

4782.   Алек син При зрен.
У: Бо го ро ди ца Ље ви шка у пе сма
ма / [приређивачи] Рад ми ла Кне
же вић, Ле ла Мар ко вић. – При
зрен : Р. Кне же вић : Л. Мар ко вић, 
2020. – Стр. 40.

4783.   Град.
У: Пе сни ци Но вог Са да : па но ра
ма / [приредио] Зо ран Ђе рић. – 1. 
изд. – Но ви Сад : Дру штво но во
сад ских књи жев ни ка, 2020. – Стр. 
8384. 

4784.   Гу сто се ћа ње.
У: Ве нац мо рав ских по ве ља  : 
[з бор ник поезије] / при ре ди ли 
Лу не Ле ва јац и Ра до ван М. Ма
рин ко вић. – 3. до пу ње но изд. – 
Мр ча јев ци : Књи жев но дру штво 
Мр ча јев ци, 2020. – Стр. 186.

4785.   Ја бла но ви у но ћи.
У: Ве нац мо рав ских по ве ља  : 
[з борник поезије] / при ре ди ли 
Лу не Ле ва јац и Ра до ван М. Ма
рин ко вић. – 3. до пу ње но изд. – 
Мр ча јев ци : Књи жев но дру штво 
Мр ча јев ци, 2020. – Стр. 185.

4786.   Опро штај на, ста рин ска.
У: Ве нац мо рав ских по ве ља  : 
[з борник поезије] / при ре ди ли 
Лу не Ле ва јац и Ра до ван М. Ма
рин ко вић. – 3. до пу ње но изд. – 
Мр ча јев ци : Књи жев но дру штво 
Мр ча јев ци, 2020. – Стр. 183184.

4787.   Пу то ва ње у де тињ ство.
У: Ве нац мо рав ских по ве ља  : 
[з борник поезије] / при ре ди ли 
Лу не Ле ва јац и Ра до ван М. Ма
рин ко вић. – 3. до пу ње но изд. – 
Мр ча јев ци : Књи жев но дру штво 
Мр ча јев ци, 2020. – Стр. 184.

4788.   Са мо ћа.
У: Ве нац мо рав ских по ве ља  : 
[з борник поезије] / при ре ди ли 
Лу не Ле ва јац и Ра до ван М. Ма
рин ко вић. – 3. до пу ње но изд. – 
Мр ча јев ци : Књи жев но дру штво 
Мр ча јев ци, 2020. – Стр. 185.



453

КЊИ ГЕ У КО А У ТОР СТВУ

4789.   Тво је дав не ре чи / Пе ро Зу
бац. Бе ла пут : из бор из љу бав не 
по е зи је / Де јан Бо го је вић. – 1. изд. 
– Бе о град : Про све та, 2019 ([Ва ље
во] : Гра фо прес). – 78 стр. ; 21 cm
Тираж 200. – Стр. 7274: Пе снич
ки дво јац / Ду шан Стој ко вић. – 
Бе ле шка о ау то ри ма: стр. 7578. 
– На ко ри ца ма сли ке ау то ра.
Из с а д р ж а ј а: Те сли на го лу би ца 
(78); Од бра на се ћа ња (911); Кад ти 

до ђем Сом бо ре (1214); Ду нав ска 
еле ги ја (1518); Лен ка и Ла зар – раз
го вор у вр ту двор ца Дун ђер ских у 
Че ла ре ву ав гу ста ме се ца 1893. г. (19
23); Раз го вор Лен ке и Ла зар у вр ту 
двор ца у Че ла ре ву ју ла ме се ца 1894. 
г. (2428); Но во сад ска (2930); Све тло 
тво га ока (31); Тво је дав не ре чи (32); 
Крик не пре ста ни (33); Глас из но ћи 
(34); У ве че мо ли тве но (35); Мо ли тва 
за Дра ги цу (36); Сли ке из мла до сти 
(37); Све тлост ко ја ме гре је (38).

ИН ТЕР ВЈУ И 

ИН ТЕР ВЈУИ СА П. ЗУБ ЦЕМ

2016

4790.   Pe ro Zu bac: naj va žni je je vo
le ti lju de oko se be i pre po zna va ti 
do bro u nji ma / raz go va rao H. L. 
[Haj riz Lu bo der].
U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
7, br. 14 (maj 2016), str. 1531.
Za jed. stv. nasl.: Raz go vo ri sa pi sci ma. 
– Sa dr ži pe smu: Ku ća Emi no vi ća. – 
Пе ро Зу бац [биографија]: str. 3343.

4791.   Пла шио сам се од ла ска у пен
зи ју / [интервју] пи ше Дра ги ша 
Дра шко вић.
У: Пен зи ја. – ISSN 23347872. – 
Год. 4, бр. 42 (окт. 2016), стр. 30.

4792.   Суд бин ски сам ве зан за Мо
стар / [интервју] Јо ван ка Си мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 63 (2. дец. 2016), стр. 
2021.

4793.   Ne ki se u ra tu bo lje sna đu / 
[in ter vju] Alek san dra Ma lu šev.
U: Srp ski te le graf. – ISSN 24664022. 
– Br. 221 (7. dec. 2016), str. 20.

2017

4794.   Тај но ви ти мит о ле пој Лен ки 
/ [разговарала] Ј. Си мић.
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 63 (18. март 2017), стр. 
15.

4795.   Ка ко је Ла за Ко стић же нио 
Те слу : Пе ро Зу бац.
У: Се ја ње по ка ме ну / [разговоре 
водио] Зо ран Хр. Ра ди са вље вић. 
– 1. изд. – Бе о град : За вод за уџ бе
ни ке, 2017. – Стр. 1527.
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ПРИ РЕ ЂИ ВА ЊЕ, ИЗ БОРИ

КЊИ ГЕ

4796.   На кри ли ма пе сме / [Тридесе
ти Не ве нов фе сти вал де це пе сни
ка ; уред ник Пе ро Зубац]. – Са ви
но Се ло : Не ве нов фе сти вал де це 
пе сни ка, 2018. – 156 стр. ; 21 cm

Назив ма ни фе ста ци је пре у зет с 
ко ри ца. – Не ве нов фе сти вал де це 
пе сни ка Са ви но Се ло: стр. 57. 
– Стр. 910: На кри ли ма пе сме / 
То де Ни ко ле тић.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ПРИЛОЗИ

4797. БА БЕЛ, Јо сип 
Веч не Мо стар ске ки ше.

У: По ли ти ка. Год. 115, бр. 37514 
(21. апр. 2018), ТВ Ре ви ја, 2127. 
апр. 2018, стр. 3233.
Над ре ђе ни ств. насл.: Сли ке ко је 
пам тим: Пе ро Зу бац.

4798.   БИ СЕ РИ пи са не ре чи Пе ре 
Зуп ца / К. Р.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 74, бр. 25131 (4. феб. 2017), стр. 
10.

4799. БОГ ДА НО ВИЋ, Владимир
Lirika kao či sta otvo re nost : 

[Pe ro Zu bac: Ne ko dru gi].
U: Či tač u sen ci : za pi si o knji ga ma 
/ Vla di mir Bog da no vić. – No vi Sad : 
Saj nos, 2016. – Str. 197202.

4800. ГЕ ОР ГИ ЕВ СКИ, Јована
Mostarske ki še / Jo va na Ge or

gi ev ski.
U: Vre me. – ISSN 03538028. – Br. 
1373 (27. apr. 2017), str. 5660.
Na vi še me sta u tek stu od lom ci iz po
e me „Mo star ske ki še” i o P. Zub cu. 

4801. ГО ЈЕР, Градимир
[Аутор ле ген дар них Мо стар

ских киша] / Гра ди мир Го јер.

У: По вра так Мо ста ру / Пе ро Зу
бац. – 1. изд. – Бе о град : Ad mi ral 
bo oks, 2016. – Ко ри це.

4802. ГО ЛИ ЈА НИН, Мом чи ло 
Клуп ко жи во та Пе ра Зуп ца 

/ Мом чи ло Го ли ја нин.
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 
16, Kњ. 18, св. 62 (сеп. 2020), стр. 
121124.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Клуп ко 
жи во та”, Под го ри ца, 2019.

4803. ГО ЛУ БО ВИЋ, Си мо Б.
Љу бав не ма рок тра ја ња: уз 

два ју би ле ја: 55. го ди на од пр вог 
из да ња Мо стар ских ки ша и 75 го
ди на ро ђе ња Пе ре Зуп ца / Си мо 
Б. Го лу бо вић.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 4445.
Књи жев ни пор трет пе сни ка Пе ре 
Зуп ца / при ре дио Да вид Кец ман 
Дако.

4804.   ЗА ПИ СИ и фраг мен ти из 
књи жев них кри ти ка.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 3941.
Књи жев ни пор трет пе сни ка Пере 
Зуп ца / при ре дио Да вид Кец ман 
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Дако. – Од лом ци из тек сто ва Ми ро
сла ва Ан ти ћа, Да ви да Кец ма на Да ке, 
Бе ле Ду ран ци ја, Ксе ни је Ка та нић, 
Ми ха Ма ши ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, 
Сло бо да на Ра ки ти ћа, Ни ко ле Страј
ни ћа, Дра га на Не дељ ко ви ћа, Дра го
ми ра Брај ко ви ћа, Ду шка Три фу но
ви ћа.

4805. ЗУ БАЦ, Вла ди мир 
Ма ла исто ри ја гра да и љу ди 

у фо то гра фи ја ма / Вла ди мир Зу
ба ц
У: Траг (Вр бас). – ISSN 14519437. 
– Год. 14, Kњ. 16, св. 59 [тј. 54] (мај 
2018), стр. 143145.

4806. ЗУ БАЦ, Ми ло ш
Мо стар ске ки ше и не ка дру

га зе мља / Ми лош Зу бац. 
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 
16, књ. 18, св. 61 (сеп. 2020), стр. 
8387.
О „Мо стар ским ки ша ма” Пе ре Зуб ца.

4807.   Mo star ske ki še i ne ka dru ga 
ze mlja / Mi loš Zu bac.
U: Mo star ske ki še i ne ka dru ga ze
mlja / Pe ro Zu bac ; pri re dio Mi loš 
Zu bac. – Sa ra je vo : Art Ra bic, 2020. 
– Str. 1322.

4808. КЕЦ МАН, Да вид Да ко 
Ко смич ка ту га и за мор / Да

вид Кец ман Да ко.
У: Злат на гре да. – ISSN 14510715. 
– Год. 20, бр. 219/220/221 (јан.март 
2020), стр. 4446.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Клуп ко 
жи во та”, Под го ри ца, 2019.

4809.   На гра да за жи вот но де ло 
Дру штва књи жев ни ка Вој во ди не 
/ обра зло же ње под нео Да вид Кец
ман Да ко.

У: Злат на гре да. – ISSN 14510715. 
– Год. 20, бр. 219/220/221 (јан.март 
2020), стр. 59.
Пе ро Зу бац: [краћа биографија]: 
стр. 59.

4810. КУН ДА ЧИ НА, Не бој ша.
У: Мо је мо стар ске ки ше / 

Не бој ша Кун да чи на.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 113, бр. 36868 (2. јул 2016), 
стр. 12.

4811. ЛА ВУН ДИ, Јо хан
Та кав при мер у овој ан то ло

ги ји је Пе ро Зу бац... = Ein sol ches 
Be i spiel in di e ser Ant ho lo gie ist 
Pe ro Zu bac... / Јохан Лавунди.
У: Од А до Ш : oсам ве ко ва срп ске 
по е зи је / [предговор, фу сно те, 
би о гра фи је, из бор и пре вод пе
са ма и свих оста лих тек сто ва са 
срп ског на не мач ки језик] Јо хан 
Ла вун ди = Von A bis Z : acht Јa hr
hun der te ser bischer Po e sie / [Vor
wort, Fußno ten, Bi o gra fien, Au s
wahl und Über tra gung der Ge dic hte 
und al ler an de ren Tex te aus dem 
Ser bischen ins De utsche] Jo hann 
La vun di. – Но во Ми ло ше во : Ба
нат ски кул тур ни цен тар = Ba na ter 
Kul tur zen trum, 2017. – Стр. 4445.

4812. МА РИЋ, Мишо
Lirski spo me nar s akro sti hom 

/ Mi šo Ma rić.
U: Gla so vi u ti ši ni / Pe ro Zu bac. Sa
ra je vo : Art Ra bic, 2017. – Str. 1117.

4813. МАР ЈА НО ВИЋ, Во ја 
Зе маљ ска пи сма упу ће на на 

не бе ску адре су / Воја Марјановић.
У: Кри тич ка раз ма тра ња : (кри
ти ке, есе ји, при ка зи) / Во ја Марја
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но вић. – 1. изд. – Бе о град : Ал ма, 
2019 (Мла де но вац : Пре синг). – 
Стр. 164168.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: Пи сма 
„Д. Т. На не бе ску адре су”, Но ви Сад, 
2019.

4814. ПА ВЛОВ, Ми лу тин Ж. 
Оса ма не са ни це у тра ја њу / 

Ми лу тин Ж. Па влов.
У: Траг. – ISSN 14519437. – Год. 
13, књ. 13, св. 51 (сеп. 2017), стр. 
111112.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Гла со ви 
у ти ши ни”, Са ра је во, 2017.

4815.   Пе снич ко за ве шта ње Пе ре 
Зуп ца / Ми лу тин Ж. Па влов.
У: Мај сто ри пла вих ви о ли на : 
(угло мер деч је књи ге Но вог Са да) 
/ Ми лу тин Ж. Па влов. – Но ви 
Сад : Ме ђу на род ни цен тар књи
жев но сти за де цу „Зма је ве деч је 
игре”, 2017. – Стр. 93119.

4816.   До бро ве че, ту го / Ми лу тин 
Ж. Па влов.
У: Днев ник. – ISSN 03507556. – 
Год. 75, бр. 25639 (8. јул 2018), стр. 
11.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Пи сма 
Д. Т. на не бе ску адре су”, Но ви Сад, 
2018.

4817.   Оса ма соп стве не сен ке / Ми
лу тин Ж. Па влов.
У: Пи сма Д. Т. на не бе ску адре су 
/ Пе ро Зу бац. – Но ви Сад : Про
ме теј : Ин стел, 2018. – Стр. 99102.

4818. СИ МИЋ, Јо ван ка
Са бра на де ла Пе ре Зуп ца / 

Ј. С. [Јованка Симић].
У: Ве чер ње но во сти. – ISSN 0350
4999. – Год. 63 (4. феб. 2017), стр. 15.
Са бе ле шком о пе сни ку.

4819. СЛА ДО ЈЕ, Ђор ђо 
Хер це го ви на и ње ни пје сни

ци / Ђор ђо Сла до је.
У:  Хер це гов ци у Па но ни ји : при
ло зи по ет скоисто риј ског тра га / 
[уредник Лу ка Баљ]. – Но ви Сад : 
СПКД „Про свје та” ; Зре ња нин : 
„Бе о град”, 2017. – Стр. 4142.

4820.   Her ce go vi na i nje ni pje sni ci / 
Đor đo Sla do je.
У: Ula zni ca. – ISSN 05031362. – 
God. 51, br. 244245 (dec. 2017), str. 
6482.

4821.   СЛО ВО о пе сни ку: из во ди 
из би бли о гра фи је.
У: Лу ча. – ISSN 03547787. – Год. 
29, бр. 2 (мај 2020), стр. 4243.
Књи жев ни пор трет пе сни ка Пе ре 
Зуп ца / при ре дио Да вид Кец ман 
Да ко.

4822. СТА НО ЈЕ ВИЋ, Ма ли ша 
И ма ги на ци ја де вој ке у по е

ми „Мо стар ске ки ше” / Малиша 
Станојевић.
У: Чи та ње по е зи је / Ма ли ша Ста
но је вић. – Кра гу је вац : Фи ло ло
шкоумет нич ки фа кул тет, 2020. 
– Стр. 137147.

4823. СТОЈ КО ВИЋ, Ду шан 
Пе снич ки дво јац / Ду шан 

Стој ко вић.
У: Тво је дав не ре чи / Пе ро Зу бац. 
Бе ла пут : из бор из љу бав не по
е зи је / Де јан Бо го је вић. – 1. изд. 
– Бе о град : Про све та, 2019. – Стр. 
7274.

4824.   USKO RO edi ci ja od pet knji ga 
pe sa ma i pro ze Pe re Zup ca.
U: No vo sad ski re por ter. – ISSN 2406
2022. – God. 2, br. 104 (9. feb. 2017), 
str. 6.
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4825.   УСКО РО еди ци ја Пе ре Зуп ца.
У: По ли ти ка. – ISSN 03504395. 
– Год. 114, бр. 37084 (6. феб. 2017), 
стр. 09.
Са бе ле шком о пе сни ку.

4826. ЦВИ ЈЕ ТИЋ, Ми ћо 
И скре жи во та, сно ва и се ћа

ња / Ми ћо Цви је тић.

У: Књи жев не но ви не. – ISSN 0023
2416. – Год. 71, бр. 1283/1284 (март
апр. 2019), стр. 9.
При каз књи ге: Пе ро Зу бац: „Пи сма 
Д. Т. на не бе ску адре су”, Но ви Сад, 
2018.

ПЕ СМЕ И ПРИ ЧЕ ПО СВЕ ЋЕ НЕ П. ЗУБ ЦУ И ОНЕ У  
КО ЈИ МА СЕ ПО МИ ЊЕ

4827. ЦР НО БР ЊА, Ни ко ли на
Мо ме П. З. / Ни ко ли на Црно

бр ња.

U: Avli ja. – ISSN 18008658. – God. 
10, br. 19 (apr. 2019), str. 159160.
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Ба зи лев ски, Ан дреј 3487, 3489, 3490, 3498, 

3501, 3523, 3527, 3533, 3567–3570, 
3572, 3575, 3577, 3578, 3588–3591, 
3594, 3598–3600

Ба јин Ђу ка но вић, Зо ри ца 70, 93, 2172, 4682
Бај рам, Ибра хим (Bayram, Ibra him) 640
Ба ко вић, Бла го је 60, 70, 2198, 2439, 2501, 

3057, 3287, 4389–4391, 4730
Ба ла ба нић, Ми ле на 21
Ба лаж, Ја ни ка 1753
Ба ла ше вић, Ђор ђе 2260
Ба ле но вић, Иван 3411, 3414, 3422, 3424, 

3428, 3449, 3453, 3464, 3465, 3469
Ба лог, Зво ни мир 93, 1529
Бал тић, Све то зар 10, 1660
Баљ, Лу ка 4819
Ба нић, Мар це ла 2699
Ба но вић, Пе тар Т. 2299
Ба њац, Ми ра 1898, 2404, 2632
Бар ба рић Фа ну ко, Ма ри ја 93
Бар бир, Хр во је Бар ба 2282
Бар бу зан, Ја сна 3621
Бар то лић, Зво ни мир 1789
Ба ти нић, Јо ван 3888
Батлак, Нијаз 84, 87, 4434
Баш, Иштван (Basch, István) 2159
Бег, Дра гу тин 2290, 2292, 2293, 2389
Бед на рик, Ан дри ја 2547
Бе кић, Ан те 2736
Бе кја рев, Иван 2455

Бе крић, Исмет 93, 1505
Бе ле сли јин, Дра га на 3684, 3889
Бе ли мар ко вић, Сла во љуб 4392
Бе лур, Ир фан (Bellür, Ir fan) 381–384, 387–

390, 519, 521, 522, 524, 541–543, 545–
547, 577, 580, 581

Бе љан ски, Бо ри слав 1337
Бер бер, Мер сад 2269
Бер бер, Сто јан 3031, 3059, 3140, 3165, 3891
Бе рић, С. 3722
Бер ло ван, Ау рел 2808, 2840, 2864, 2923
Бећ ко вић, Ма ти ја 2, 70, 93, 1417, 1420, 

1437, 2060, 2078, 2566, 4804
Бе штић, Ми ли во је 3621
Би ба но вић, Ду брав ко 
Би зе тић, Бо рис 2494, 2688
Би ло па вло вић, Ти то 10, 93, 1519, 1596, 1663
Би ле кињ, Бо рис 4677
Би ло снић, То ми слав Ма ри јан 74, 93, 3892–

3896
Бја жић, Мла ден 93
Бје ли ца, Во јин 79, 80, 84, 87, 3632, 4434, 4768
Бјел кић, То дор 60, 70, 93
Бла го је вић, Ве ра 1661, 2055
Бла го је вић, Вид 3619
Бла шко вић, Ла сло ст. 60, 70, 93, 785, 2322, 

2988, 3008, 3616, 4232
Бле сић, Па вле 1951
Бле чић (по ро ди ца) 79, 80
Бле чић, Је ле на 71, 2398, 2405, 2411, 2415
Бле чић, Ми ха и ло 73, 2796, 3897–3900
Блок, Алек сан дар 16, 24, 35, 52, 75, 81, 95, 

335
Бо бић, Алек сан дра 3125
Бо бот, Бо жо 2818, 2824, 2834
Бо га вац, Не бој ша 3134, 3419
Бог да нов, Ан ђел ка 3620
Бог да но вић, Вла ди мир 4799
Бо ге тић, Бо шко 70, 1532
Бо го је вић, Де јан 2366, 2507, 2697, 3151, 

3159, 3192, 3194, 3195, 3233, 3254, 
3255, 4712, 4725, 4738, 4789, 4823

Бо го је вић, Рад ми ла 4683
Бо гу то вић, Дра ган 72, 2018, 3716, 3736, 

3901–3908, 4336
Бо дић, Еди та 2183
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Бо дро гва ри, Фе ренц 94, 1871
Бо жић, Дра ги ша 2543
Бо жи че вић, Гри го ри је 3634
Бо жо вић, Алек сан дар Са ша 2219, 2531, 

2535
Бо жо вић, Дра га на 1916
Бо жо вић, Ива на 2615
Бо жо вић, Ни ко ла 3621
Бо ја но вић, Ла зар 2261
Бо јо вић, Вук 58
Бо јо вић, Са во 3754, 3755, 3909
Бо рош, Ђерђ (Bo ros, György) 32
Бо са нац, Б. 3667
Бо сан кић, Ми лен ко Ма чак 2441, 2473
Бо снић, Зо ран 2667
Бо шко вић, Ра ду ле 1952, 2457
Бо шњак, Бран ко 1596
Брај ко вић, Ана 1965
Брај ко вић, Дра го мир 60, 65, 70, 73, 74, 

76, 79, 80, 83, 86, 93, 783, 1033, 1313, 
1566, 1809, 1957, 2049, 2050, 2459, 
2555, 2574, 2664, 2813, 2819, 2835, 
2879, 2880, 2884, 2992, 3129, 3143, 
3145, 3154, 3163, 3182, 3193, 3444, 
3760, 3910–3923, 4804

Бра јо вић, Гор да на 60, 70, 93, 1259, 1524, 
2221, 2343, 2448, 3658, 4649

Бра ло вић, Љи ља на 2495
Бран ков, Ла ла 2351
Бран ко вић, Бра ни слав В. 3924
Бра шњо, Иштван (Brasnyó, István) 15, 

190, 386, 641, 644, 646, 678, 679, 694, 
736, 2848, 2850, 2852–2856, 2925, 
2960, 3117

Бредл, Ви ли 1580
Бре зан, Ју риј 1581
Бр ко вић, Је врем 1544, 1567
Бу ба ло, Ни ко ла 2400
Бу га риу, Ју ли јан (Bu ga riu, Iu lian) 362, 

2876, 2944
Бу ди ми ро вић, Ја сна 3695
Бу јас, Дра гош 3657
Бу ла то вић, Мир ја на 2213
Бу ла то вић, Рад ми ла 4767
Бун да ло Ми кић, На та ша 4707
Бу ри на, Са фет 2750–2755

Ва жић, Са ша 3534, 3538
Ва лен то ва Бе лић, Зден ка (ValentováBe

li ćová, Zden ka) 3927
Ван ге лов, Ата нас 1648
Вар дар, Ху са ме тин (Var dar, Hüsa met tin) 

699
Вар њу, Ер не П. (Varnyú, Ernő P.) 2471
Ва си лев ски, Ри сто 2741, 4393
Ва си љев, Ду шан 1829
Ва сић, Ан ки ца 3208
Ва сић, Ива на 3759
Ва сић, Љи ља на 3621
Ва сић, Сла ђа на 3687
Ва со вић, Све тла на 3619
Вељ ко вић, Ма ри ја 3289
Ве реш, То ма 1948
Ве реш, Шан дор (Vörös, Sándor) 2092
Вер мер, Јан ван Делфт 72
Ве се ли нов, Ве ро на 73, 3928
Ве се ли нов, Јо ван Жар ко 1701
Ве се ли но вић, Бран ка 1189, 3226, 3304
Виг ње вић, Во ји сла ва 3655
Ви да чек, Зла та 2789
Ви до је вић Га јо вић, Ве сна 3375, 3391
Ви ли мон, Би ља на 1086
Вил фан, Теа 1967
Ви на вер, Ста ни слав 1627, 4309, 4388
Ви соц ки, Вла ди мир 1859
Ви тез, Гри гор 70, 93, 1574
Ви те зо вић, Ми ло ван 58, 60, 70, 2713–2715, 

2817, 2822, 2832, 2833, 2839, 3072, 
3078, 3079, 3103, 3104, 3108, 3393, 
3410, 3413, 3421, 3620, 3621, 3929–
3932, 4311, 4679

Ви то рац, Бо ра 2382
Ви то ро вић, Ми ле та 1676
Ви ше кру на, Дра ган 67
Ви шњић, Ни ко ла 10, 1613
Ви шњић, Фи лип 2555
Влај ки, Емил 2499
Вла хо вић, Ра до ван 4394
Вој во дић, Ра до слав 2801, 2802
Во ји но вић, Жа на 3681
Во ји но вић, Љу би ша Ж. 2674
Вој нић Пур чар, Пет ко 74, 1662, 2013, 2637, 

2738, 3933, 3934
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Во лаш, Гор да на 2583
Вра неш, Алек сан дра 3153, 3156, 3185, 3188, 

3191, 3197, 4138
Врап че вић, На та ша 2311
Вра ча рић, Вла ди мир 4768
Вр жи на, Ми ло ван 3038, 3935
Ву ја но вић, Бран ко 35
Ву јић, Мла ден 3619
Ву ји чић, Ни ко ла 70
Вуј ков, Ба линт 94, 1903, 1986, 2527
Вуј ков, Да ни ца 4217
Ву јо вић, На да 3621
Вуј чић, Сте фан 2003
Ву ка ди но вић, Алек 1408, 1421, 1444, 2063, 

2084
Ву ка ди но вић, Ми љур ко 2664
Ву кај ло вић, Сте ван 72, 2401, 3936, 3937
Ву ке лић, Вид Виц ко 4696
Ву ки ће вић, Да ни ца 4030
Вук ми ро вић, Ђор ђе 3938
Ву ков, Љу би ца Ми ха ји ло 2616, 2657–2659, 

4721, 4722
Ву ков, Пе тар 1876, 2069
Ву ков Дав чик, Љу би ца в. Ву ков, Љу би ца 

Ми ха ји ло
Ву ко вић, Мир ко 3484, 3486, 3488, 3492–

3494, 3497, 3503, 3504, 3508, 3513, 
3517, 3525, 3528, 3530, 3539

Ву ко вић, Сло бо дан 2536, 2651
Ву ко је, Јо ва на 2591
Ву ко сав, Влај ко 79, 80, 84, 87, 2044
Ву ко са вље вић, Слав ко 2, 1493
Ву ле тић, Ан ђел ко 2100
Ву ли ће вић, Ма ри на 3939
Ву чи нић, Владa 2317
Ву чи нић, Ми шко Ђ. 2229, 2467
Ву чи ће вић, Сто јан 10, 1640
Вуч ко вић, Пр во слав 4337
Ву чо, Алек сан дар 70, 93, 1510

Га зи ба ра, Сал ко 2785, 2886
Га зи ба рић, Си ма 4395
Га јић, Зо ран 3753, 3909, 4061
Га јо вић, Бран ка 2330
Гај та ни, Адем (Gajtani, Adem) 284
Га лић, Сла во љуб Ђа ни 2599
Ган за, Ма те 2068

Га рић, Д. 3940
Гво зде но вић, Сла во мир 3053, 3093, 3113
Ге ор ги ев ски, Јо ва на 4800
Гер ди јан, Со фи ја 1991
Гер мек, Та ња 61
Ги кић Пе тро вић, Рад ми ла 3139, 3941, 3942
Ги лев ски, Па скал 3115, 3116
Гла дић, Ду шан 2170, 2399, 2462
Гли го рић, Љу бо мир 2263, 2264
Гли шић, Не над 3631
Глу шче вић, Зо ран 1614
Глу шче вић, Сла ђа на 3621
Го ве да ри ца, Ду шан 63, 70, 93
Го јер, Гра ди мир 84, 87, 3943–3945, 4434, 

4801
Го ле мо вић, Ди ми три је 1257
Го ли ја нин, Мом чи ло 2474, 3946, 4802
Го лић, Ми та 2278, 2285, 2810, 2939, 2940
Го лоб, Зво ни мир 76, 93, 1457, 1534, 3623, 

3947
Го лу бић, Му ста фа 1827
Го лу бо вић, Си мо Б. 4803
Гон чин, Ми ло рад 3948
Гор ки, Мак сим 1956
Гра о рац, Иси дор 2561, 2589
Граф, М. 3703
Гр гић, Ма ри ца 3950
Гр гу рић, Ива на 3951
Гр лић, Дан ко 2098
Гро зда нов Да ви до вић, Сто јан ка 70, 93, 

1486
Гру бач, Сте фан 72, 76, 3952, 3953
Гру бач ки Шен ђур ски, Ве ли мир 2500
Гру ји чић, Не над 2908, 2914, 3507, 3512, 

3514, 3516, 3548, 3553, 3555, 3556
Гр чи на, Не вен ка Се ка 2132, 2340
Губ ска ја, Ма ри на 2709
Гу дељ, Пе тар 2, 1441, 1491, 1664, 2117, 2774
Гу зи на, Дра го слав 2623
Гул ка, Ге за 3046
Гу тић, Ми лан 79, 80, 84, 87, 3272, 3273, 

3280, 3281, 3297, 3300–3302, 3305, 
3920, 3921, 3954, 3955, 4225, 4226, 
4360, 4361, 4434

Гу тић, Ра дој ка 4443
Гу шић, Пе ро 84, 87
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Д. Т. в. Три фу но вић, Ду шко 
Да ви чо, Оскар 2, 93, 1435
Дал ма ци ја, Мир ко М. 2998, 3014, 3018, 
Да мја нов, Са ва 3198, 3961
Да мја но вић, Ра то мир Ра ле 76, 83, 86, 

2739, 2742, 3962–3965
Дан ко вић, Гор да на 91
Да ној лић, Ми ло ван Ми ћа 2, 70, 93, 1410, 

1512, 2114
Да ној лић, Ми лу тин Лу јо 3175, 3178, 3181, 

3183, 3196, 3259, 3264, 3437, 3442, 
3966

Дап че вић, Гој ко 2872
Да шић, Љи ља на 2140, 2211
Да шић, Ма ри ја 78
Да шић, Ми лан Ми ћо 3566, 3581, 3582, 3967
Де ак, Фе ренц (Deák, Fe renc) 94, 1942
Де ва, Агим 23
Де вић, Ва лен ти на (Де вич, Ва лен ти на) 2768
Дев чић, Иван 4677
Де ву ра, Ни ко ла 2606, 2649
Де ди нац, Ми лан 2086
Де дић, Ар сен 70, 93
Де дић, Ма ри ја 3731
Де ја но вић, Јо ван 2702
Де лић, Јо ван 2815, 2816, 2821, 2823, 2829, 

2837
Де мак, Ми ро слав (Demák, Mi ro slav) 2875, 

3747
Дер ви ше вић, Ху се ин 3615
Де спо то вић, Ми ли јан 73, 74, 89, 94, 1940, 

2926, 2928, 2929, 2932, 2941–2943, 
3153, 3156, 3185, 3188, 3191, 3197, 
3968–3974, 4138, 4396, 4397

Де у рић, Ра ди ша 3620, 3621
Ди вја ко вић, Сте ван 2022
Ди кић Си ми ће вић, Сла ђа на 72, 2356, 

3975, 3976
Ди кић, Сла ђа на в. Ди кић Си ми ће вић, 

Сла ђа на
Ди клић, Ар сен 60, 70, 93, 1023, 1482
Ди клић, Зво ни мир 2784
Ди ми три је вић, Жи ки ца 4676
Ди ми три је вић, Ко ста 4229
Ди мић, Жар ко 72, 887, 2406, 3472, 3977–

3981, 4398

Ди мић, Мо ма 10, 2115
Ди мов ски, Ми ли ца 2874
Дир, Ми лан 1794
Ди сић, Ча слав 3629
Ди шо, Ну срет (Dişo, Nu sret) 548, 645, 691
Дми тро вић, Рат ко 4661
До ма зет, Жељ ка 3693
До роњ ски, Сте ван 1699
Дра ги ће вић, Мо мир 2147, 3359, 3361, 

3473, 3481, 3607, 3611
Дра го вић Са вић, Бран ка 3621
Дра го вић Ту бић, Во ји сла ва 2498
Дра го је вић, Да ни јел 1605
Дра го ље вић, Ду шко 2590
Дра гу ти но вић, Ма ја 3660
Дра же тин, Ми ли вој Ми ћа 205, 1681, 4727
Дра шко вић, Дра ги ша 4791
Дре но вац, Ни ко ла 70, 93
Дре тар, То ми слав 75, 3982, 3983
Ду бље вић, Рад ми ла 3655
Ду га лић, Есад 73
Ду га лић, Исмет 84, 87
Ду даш, На та ли ја 4063
Ду ја ко вић, Не дељ ко 2505
Дум бра ве а ну, Ан гел (Dum bră ve a nu, Ang

hel) 82, 385, 1253, 1254, 2756–2758
Дун ђер ски, Лен ка 71, 72, 79, 80, 89, 90, 

92, 94, 1294, 1356, 1363, 1371, 1847, 
2027, 2038, 2051, 3716, 3719, 3724, 
3728, 3731, 3867, 3875, 3880, 3939, 
4015, 4016, 4049, 4194, 4394, 4436–
4439, 4444, 4445, 44864491, 4493, 
4653, 4789, 4794

Дун ђер ски (по ро ди ца) 3728, 3731, 3867, 
3875, 3938, 4054, 4103, 4312–4314, 4789

Дун ђин, Јо ван 58, 76, 2761, 2770, 2771, 
3984–3989, 4699, 4704, 4705

Ду ран ци, Бе ла 94, 1883, 1915, 2141, 2159, 
2397, 3990, 3991, 4804

Ду чић, Јо ван 72 

Ђа јић, Ду ши ца 3267, 3271, 3276, 3286, 3310
Ђа ко вић, Га вра 2164
Ђа не ли, Ан ђе ла (Gi an nel li, An ge la) 66, 

3993, 3994
Ђа по, Зи ја да 3666
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Ђа чић, Ко виљ ка 2336, 2361, 2600
Ђе до вић, Та ма ра 2625
Ђе кић, Сло бо дан 2526
Ђе рић, Зо ран 68, 72, 76, 85, 3661, 3995–

4000, 4063, 4783
Ђер ко вић, Мом чи ло 2788
Ђи вуљ скиј, Алек сан дар 3621
Ђи дић, Љу би ша 70, 2670, 3000, 3001, 3006, 

3007, 3011, 3012, 4668, 4763, 4682
Ђи лас, Гор да на 83, 85, 86, 2482, 4001–4003
Ђо го, Гој ко 10, 1635
Ђо кић, Рад ми ла 2663
Ђор ђе вић, Го ран 1370
Ђор ђе вић, Де јан 3715
Ђор ђе вић, Дра ган Де спот 2593
Ђор ђе вић, Дра го мир 60, 70, 93, 782, 1034, 

1562, 2130, 3155, 3756
Ђор ђе вић, Зор ка 4004
Ђор ђе вић, Пе ђа 1980
Ђор ђе вић, Ра де 2544
Ђор ђе вић, Сла ђа на 67, 3889, 4230
Ђор ђе вић, Ча слав 2653, 3336, 3343, 3355, 

3447
Ђу ка но вић, Ми ло мир 60, 70, 93, 1568
Ђу ке лић, Рад ми ла 2566
Ђу кић, Мил ка Н. 2347, 2431, 2493
Ђу кић, Со ња 1881, 2298
Ђу мић, Зо ран Ва ња 70, 2145, 2388, 2623, 

3767
Ђур ђев, Поп Ду шан 60, 794, 3362
Ђур ђе вић, Бо ро 3619
Ђур ђе вић, Ни ко ла 3135, 3168
Ђур ђић, Јо ви ца 2638, 4399
Ђу ри чин, Ра да 1189
Ђу рич ко вић, Ми лу тин 70, 73, 93, 2180, 

3186, 3349, 3359, 3361, 4005–4009
Ђу ри шић, Ду шан 70, 93, 2863, 3225, 4400
Ђу ро вић, Алек сан дар 4010

Еге рић, Ми ро слав 1587, 2103, 3409, 3426, 
3427, 3622, 4011, 4012

Егић, Бра ни слав 2945, 2946, 2948–2950, 
3043, 3064

Еле зо вић, Сло бо дан 2173, 2193, 2369, 2413
Ел ма зо вић Ал та нај, Фер да на (El ma zo vić 

Al ta nay, Fer da ne) 544

Ерак Сте ва но вић, Гор да на 4729
Ер де ља нин, Ан ђел ко 60, 72, 779, 2220, 

4013–4017, 4401
Ерић, До бри ца 60, 70, 93, 1536, 1874, 2073, 

2167, 2205, 2215, 2509, 2953
Ешић, Ши мо 93, 4789, 4781

Жа ја, То ми ца 4, 14, 21, 59
Ждра ле, Ра до ван 2107, 2123
Же бе љан, Пе тар 2188, 3278
Же жељ Ра лић, Рад ми ла 3358
Же ра јић, Би ља на 3650
Же ра јић, Бог дан 73
Жи ван кић, Ра до ван 33, 36
Жи ва но вић, Ми лан 3124, 3642, 4021
Жи ван че вић, Ни на 1359
Жив ков, Не над Не ша 2237
Жив ко вић, Бран ко 60, 70, 780, 2160
Жив ко вић, Жи ван 58, 60, 4022, 4023
Жи вор, Ан дреј 2961
Жи во тић, Пре драг 3620
Жил ник, Же ли мир 1668
Жи нић Илић, Ма ри на 2199, 2344, 2560, 

4402
Жо рав ски, Ка зи мјеж (Żóraw ski, Ka zi mi

erz) 520

За бла ћан ски, Ан ђел ко 2609
За го рич ник, Фран ци 1631
За лар, Иво 2873
Звон ко (из Ву ко ва ра) 94, 1749
Звр ко, Рат ко 93, 1552
Зго ња нин, Здрав ко Ба ћо 4403
Зде лар, Јо ван 1976
Зеј не ли, Ра ма дан 578, 579, 582
Зе ке рија, Не џа ти (Ze ke riya, Ne ca ti) 639, 

692, 693, 2811
Зе ле ни ка, Вла до 84, 87, 4434
Зе че вић, Ра до слав 2075
Зи влак, Јо ван 75, 2781, 3606, 4024, 4025
Зла тић, Ву ки ца 94, 1909, 2274, 2315
Злат ко вић, Са ња 3717
Злат ни ко ва, Дра га (Zlatníková, Dra ga) 

643
Зо рић, Не над 2695
Зре ња нин, Жар ко 102
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Зу бац, Вла ди мир 13–15, 21, 32, 33, 40, 43, 
46, 57, 59, 62, 64, 69, 79, 80, 84, 87, 
244, 390, 524, 763, 1065, 1192, 3263, 
3761, 4026, 4436–4439, 4443, 4805

Зу бац, Дра га на 2887, 4027, 4441, 4442, 4556, 
4568, 4569, 4571, 4572, 4574–4579, 
4581–4585, 4588–4591, 4594, 4594, 
4598

Зу бац, Ми ле на 4440, 4444, 4541, 4579
Зу бац, Ми лош 79, 80, 87, 114, 1224, 3231, 

4434, 4445, 4720, 4806, 4807
Зу бац, Пе ро 24, 35, 36, 39–44, 46, 48, 

50–52, 58, 59, 62, 67, 68, 70, 72–76, 
79–81, 83–87, 89, 91, 93, 95, 97, 603, 
605, 613, 619, 622, 623, 634, 1022, 
1023, 1025–1027, 1032, 1034, 1035, 
1040, 1044, 1048, 1054, 1064, 1070, 
1072, 1255, 1269, 1276, 1277, 1400, 
1584, 1588, 1653, 1665, 1678, 1679, 
1684, 1691, 1769, 1775, 1785, 1789, 
1809, 1810, 1874, 1885, 1957, 2069, 
2248, 2250, 2261, 2274, 2276, 2280, 
2322, 2350, 2351, 2376, 2428, 2453, 
2457, 2502, 2525, 2537, 2538, 2562, 
2566, 2584, 2585, 2592, 2603, 2607, 
2615, 2629, 2706–2716, 2719–2725, 
2730–2732, 2769, 2783, 2791, 2992, 
3003, 3040, 3114, 3571, 3576, 3584, 
3586, 3593, 3595, 3596, 3602, 3613–
3628, 3630–3635, 3650, 3652, 3654, 
3656, 3662, 3674, 3676, 3678, 3680, 
3685, 3697, 3700, 3706, 3708, 3710, 
3724, 3728, 3732, 3736, 3739–3889, 
3891–3900, 3902, 3904–3907, 3909–
3911, 3913–3924, 3927–3938, 3940–
3948, 3952–3959, 3961, 3963–3965, 
3967–3970, 3972–3977, 3979–3989, 
3994–4010, 4012–4021, 4023–4026, 
4028–4040, 4042–4065, 4067–4069, 
4071–4081, 4088, 4089, 4091, 4093, 
4094, 4096–4107, 4109, 4110, 4112–
4114, 4117, 4120–4126, 4128–4130, 
4132–4134, 4136–4144, 4146, 4148–
4151, 4153–4157, 4159–4169, 4171–
4179, 4181–4183, 4185, 4186, 4189, 
4191–4204, 4206–4222, 4224–4236, 
4239, 4240, 4243, 4244, 4247–4260, 

4262–4268, 4270–4293, 4295, 4297–
4308, 4311–4315, 4317, 4319–4327, 
4329–4334, 4337–4339, 4341, 4342, 
4344–4346, 4348–4353, 4355–4359, 
4362, 4364–4376, 4378–4386, 4389–
4391, 4395–4400, 4403–4413, 4416, 
4417, 4419, 4421, 4425–4431, 4433, 
4434, 4440, 4442, 4443, 4599, 4602, 
4604, 4606, 4607, 4612, 4614, 4622, 
4623, 4631, 4634, 4639, 4641, 4645, 
4650, 4662, 4670, 4673, 4684, 4692, 
4697, 4730–4732, 4735, 4737, 4740, 
4752, 4756, 4757, 4759, 4766, 4778, 
4789, 4790, 4795 4804, 48064809, 
4811–4818, 4821, 4823–4827

Зу бо вић, Бра ни слав 2241, 4677

Ива ни ше вић, Дра го 93, 1511
Ива но вић, Алек сан дар Ле со 1777
Ива но вић, Дра ги ца С. 3476, 3477, 3515
Ива но вић, Иван 3049, 3068
Ива но вић, Јо ван Н. 3480
Ива но вић, Оља 4404
Иван чан, Ду брав ко 1461–1463
Ивић, Ма ри ца 2968
Ивић, Па вле 3628
Ивић, Ру жа 2275
Ив ков, Бо шко 1653, 2249, 2735, 2737
Ив ков, Пе ри ца 2669
Ив ко вић, Ана ста си ја 3201
Ив ко вић, Сла ђа на 2358
Иг ња то вић, Ср ба 75, 2507, 4033–4035
Идри зо вић, Му рис 4036
Илић, Ви о ле та 3418
Илић, Кр сти во је 70, 93, 2225, 2421
Илић, Нов ка 742, 3971
Ићи то вић, Јо ван Св. 2329

Ја гли чић, Вла ди мир 3019
Ја зић, Ђор ђе 2768
Ја кац, Бо жи дар 37
Ја ко вљев, Ду шан 2895, 2897, 2898, 2916, 

2918, 2919, 2945, 2946, 2948–2950
Ја ко вље вић, Дра ги ца 58, 4039, 4040
Јак ше вац, Стје пан 93
Јак шић, Ми о драг 2227, 4778
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Јак шић, Сло бо дан Ја ле 1972
Ја нев ски, Дра ган 2710, 2711
Ја нић, Бра ни слав 2316
Јан ко вић, Ве сна М. 4029
Јан ко вић, Вла ди мир 2045
Јан ко вић, Ми лош 3458, 3475, 3536
Јан ко вић, Па вле Шо ле 60, 70, 93, 1063
Јан ко вић, Те о до ра Ж. 3700, 3701
Јан ку лов ски, Ми це 22
Ја ње то вић, Ми лош 3620
Ја њу ше вић, Гој ко 2, 1432, 1527, 1597
Ја њу ше вић, Ср ђан 4041
Ја стре бић, Бла го је 2775
Ја чев, Ри сто Ђ. 2712–2715
Ја шин, Со ња 1954, 2352
Јев ту шен ко, Јев ге ниј Алек сан дро вич (Ев

 ту  шен ко, Ев ге ний Алек сан дро вич) 
3624

Јек нић, Дра го љуб 58, 70, 2963, 2964, 2969, 
2972, 2974, 2969, 2972, 2974, 3615, 
4036, 4042–4047

Јек нић, Ра до ван 3438
Је ле на, де те 2016
Је ни хен, Ман фред (Jähnichen, Man fred) 

3265, 3266
Је ре мић, Сло бо дан Је ре ми ја 1758, 1771, 

2890
Је ре мић Су бо та, Бран ка 4048
Јер ко вић, Дра го мир С. 2332, 3753, 3754, 

3754, 3755, 3909, 4061
Је се њин, Сер геј 94, 1772
Јо ван Не над, са мо зва ни срп ски цар 94, 

1944
Јо ва но вић, Бо јан 4049
Јо ва но вић, Бран ко 2797
Јо ва но вић, В. 4050
Јо ва но вић, Зо ран Т. 1189, 2456, 3226
Јо ва но вић, Ми ли во је Р. 83, 86, 3125, 4051, 

4052
Јо ва но вић, Ми ћо 2516
Јо ва но вић, Пе тар 3777, 4053
Јо ва но вић, Ра де 3313, 3351, 3356
Јо ва но вић, Сла ви ца 2859, 2867, 2882, 

2894, 2911, 2934
Јо ва но вићЗмај, Јо ван 58, 60, 62, 70, 93, 

1044, 2043, 2379, 3275

Јо ва но вић Да ни лов, Дра ган 3610
Јо ва но вић Ти мо ти јев, Ми ро слав 3323, 

3325, 4213
Јо ван чић, Ми ро слав 94, 1878
Јо вић Обрен в. Јо вић Са вин, Обрен
Јо вић, Ви о ле та 3485, 3491, 3495, 3499, 

3500, 3505, 3510, 3518, 3519, 3522, 
3524, 3529, 3531, 3535, 3540

Јо вић, Гор да на 4710
Јо вић Са вин, Обрен 2307, 2437, 3230–3232, 

3237, 3242, 3243, 3245, 3246, 3248, 
3252, 3253, 3257, 3258, 3260, 3263

Јо ви ће вић, Не над 3688
Јо ви ће вић Си мин, Ма ри на 4670
Јо ви чић, Вла ди мир 2775
Јо во вић, Дра ги ша Л. 2596, 2624
Јо во вић, Ми ле на 70, 93, 1556
Јо ка но вић, Вла ди мир Т. 2353, 4693
Јо ка но вић, Да ни ло 2993, 3005, 3029, 3082, 

3091, 3092, 3122, 3126, 3142, 3160, 
3200, 3205, 3206, 3209, 3211, 3216, 
3222–3224, 3229, 3283, 3294, 3574, 
3580, 3583

Јо ка но вић, Ср ђан 4054
Јо кић, Ра до ван 2240
Јок си мо вић, Алек сан дра 2128, 2572
Јок си мо вић, Ве ли ша 58, 4055–4057
Јон, Ду ми тру М. (Ion, Du mi tru M.) 713715
Јо наш, Дра га 3674
Јо наш, Мар тин 94, 1756
Јо шић, Дра ги ша 3199, 3207, 3228
Ју кићМар ја но вић, Вас ка 70, 93, 3378
Ју ри шић, Ја ков 2846

Ка јан, Ибра хим 4059
Ка ме но вић, Не над 2373
Ка ми, Ал бер 94, 1880
Ка ни жај, Па јо 1520
Ка њух, На та ли ја (Канюх, На та лия) 948, 

950
Ка пе та но вић, Пе ро 1860
Ка пи џић Ха џић, На си ха 28, 93, 4060
Ка пор, Мо мо 4061
Ка ра каш, Бран ко 2791, 2793
Ка ра но вић, Бра ни слав 3385, 4214
Ка ра но вић, Дра ган 4405
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Ка ра џа, Ибра хим 72, 1723, 3650, 4062
Ка ра џић, Вук Сте фа но вић 58
Ка ра џић, Ра до ван В. 70, 1564
Кар де лис, Ма ри ја 2777
Ка ри шић, Рај ко 2414
Кар ла ва рис, Бо го мил 1676
Кар лаш, Рад ми ла 2613
Ка та ни, Ви то рио (Ca ta ni, Vit to rio) 4063
Ка та нић, Ксе ни ја 4064, 4065, 4804
Ка ћан ски, Ве сна 2162, 2372, 2420, 4620
Ка у рин, Ла зар 3692
Каштелан, Јуре 4474
Ке ба ра, Не над 3275
Ке ко вић, Пе тар 2407
Ке ре кеш, Шан дор 1934, 2011
Кер кез, В. 3690
Ке сар, Јо ван 2018, 3125, 4336
Ке тиг, То ми слав 2764–2766, 2768, 2769, 

3741, 4066
Кец ман, Да вид Да ко 72, 2024, 2204, 2425, 

2426, 2567, 4067–4077, 4599, 4602, 
4604, 4606, 4607, 4612, 4614, 4622, 
4623, 4631, 4634, 4639, 4641, 4645, 
4803, 4804, 4808, 4809, 4821

Кин ка, Ри та 94, 1999
Ки та но вић, Ни ко ла 4078
Киш, Да ни ло 94, 1913, 2083, 4274
Ки ше вић, Енес 93
Кјер ке гор, Се рен (Ki er ke ga ard, Søren) 

2082
Кла рић, Си мо 2309
Клар ски, Јо сип 94, 1897
Кла со вић Ђор ђе вић, Сне жа на 2968
Кли па, Ани ца 3247
Клич ко вић, Ми ла на 1981
Кне же вић, Дра го мир 3621
Кне же вић, Ма ри ја 2396
Кне же вић, Рад ми ла 4782
Кне жић, Ду шан 3621
Кне зо вић, Вла ста 84, 87
Ко вач, Бра ни слав 3674
Ко вач, Ђу ро И. 2380
Ко вач, Звон ко 75, 4079, 4080
Ко ва че вић, Бо шко 2012
Ко ва че вић, Иван Д. 2890
Ко ва че вић, Ра ди вој 4081

Ко ва че вић До бра нић, Вас ка 2578, 2608, 
2614, 4667, 4700

Ко ва чић, Иван Го ран 16, 24, 35, 52, 54, 75, 
337, 2736

Ко за, Па вел 3751
Ко зи на, Дра го 2786, 2792
Ко јић, Бран ка 2452
Ко каи, Пе тер (Kókai Péter) 4780, 4781
Ко ко шар, Ми ро слав 2148, 2203, 2348, 

2438, 2445, 2484, 4703, 4716
Ко ла ров, Игор 3439, 3573, 3585, 3587
Ко ла ров, Ми лош 2261
Ко лун џи ја, Дра ган 2, 1433, 1530
Ко ма нин, Ана Ма ри ја 3621
Ком не нић, Ми лан 2105
Ко неч ни, Ми ро слав 1776
Ко пи ло вић, Сти пан 1955
Ко при ви ца, Бо жо 3526
Кор бу тов ски, Ни ко ла 2807
Кор дић, Ми лош 3743
Ко си јер, Вла ди сла ва 2967, 2970, 2975, 

2996, 3002, 3004, 3052, 3060, 3065, 
3128, 3137, 3141, 3161, 3171, 3177, 
4741, 4744, 4746 

Ко сић, Ах мет 76, 4082–4088
Ко со вац, Алек сан дра М. 2444
Ко со вић, Ми лан С. 2177, 3172, 3180
Ко стић, Ду шан 60, 70, 93, 
Ко стић, Ла за 71, 72, 79, 80, 90, 92, 1313, 

1356, 1363, 1371, 1905, 1925, 1962, 
2020, 2052, 2126, 2618, 2639, 2931, 
3454–3456, 3719, 3724, 3728, 3731, 
3732, 3867, 3875, 3891, 3889, 3938, 
4311, 4315, 4398, 4444, 4445, 4486
4491, 4493, 4644, 4789, 4795

Ко сто ла њи, Де же (Kosztolányi, Dezső) 94, 
1875

Ко шни чар, Со фи ја 2416, 2417
Кра го вић, Ми ло мир 60, 70, 93, 2226, 2244, 

2325, 2365, 2367, 2385, 2491, 2647
Кра гу је вић, Та ња 70, 1451, 1474, 1641, 4089
Краљ, Ми ли ца 3088
Кр ва вац, Хај ру дин Шиба 94, 1807, 4655
Кр ду, Пе тру (Cîrdu, Pe tru) 676, 677, 2815, 

2816, 2821, 2823, 2829, 2837
Кри ва че вић, Дра ган 3620
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Кри во ка пић, Бо ро 2258
Кри сто фер, Џе ни фер 3617
Крич ко вић, Ан дреа 1906
Кр клец, Гу став 93
Крм по тић, Ве сна 1466, 1528
Кр сма но вић, Ма ра 3054
Кр стец, Сте ван 3130, 3131, 3166, 3167, 3290
Кр стец Стар чин ски, Сте ван в. Кр стец, 

Сте ван
Кр стић, Бо шко 94, 1880, 1882, 1910, 2157, 

2247, 2296, 4091–4094
Кр стић, Дра ган 2196
Кр шић, Де јан 4031, 4032
Ку би нец, Су за на (Kubincová, Su za na) 3745–

3749, 3752, 3769, 3771
Ку бу рић, Ђор ђе 2171, 2523, 4096
Ку ви зић, Ра дој ка 2393
Ку зман, Ко ста М. 60, 909, 1222, 2273, 2289, 

2314, 2318, 2460
Ку зма но вић, Не бој ша 3721, 4658, 4662
Ку зма нов ски, Алек сан дар 26 
Ку ле но вић, Скендeр 2, 1449, 1709, 1741
Ку ли џан, Дра ган 70, 1497, 2782
Кун, Ла ди слав 2375
Кун да чи на, Не бој ша 4810
Ку ру зо вић, То ма 2579, 2593
Ку шец, Мла ден 1575

Ла бу до вић, Го ран Шар ло 2245, 2652, 4097, 
4441, 4663, 4701

Ла бу до вић, Спа со је Па ко 60, 70, 1074, 3772
Ла вун ди, Јо хан 4766, 4811
Ла зар в. Ко стић, Ла за 
Ла за ре вић, Бра ни слав Л. 70, 1553
Ла за ре вић, Кри сти на 1930
Ла за ре вић, Ру жи ца 2192
Ла за ре вић, Сло бо дан 3646
Ла зин, Ха џи Зо ран 2604, 2639, 3454–3456, 

4398
Ла зић, Бран ка 3621
Ла зић, Ве се лин 3241, 3262
Ла зић, Ђор ђе Ћап ша 1869, 2350
Ла зић, Ла за 70, 93, 2174
Ла зић, Мо мир 60, 791
Ла зић, Сло бо дан 70, 93, 1551
Ла зо вић, Го ран 2512, 2513

Ла зо вић, Ми шко 4098
Ла и но вић, Цвет ко 69
Ла ке тић, Си мо 2488
Ла кић, Алек сан дар 1676
Ла ки ће вић, Ог њен 2111
Ла ко вић, Дра ган 2134
Ла лић, Иван В. 2, 1427, 1508, 4099, 4100
Лап че вић, Не бој ша 3607, 3611
Ла ти но вић, Бо ро 2929
Ла ту шињ ски, Гже гож (Ła tuszyński, Gr ze

gorz) 3400–3408, 4101
Ла у шев, Ла зар С. 2362
Ле бе дин ски, Слав ко 1638, 1808, 3643
Ле ва јац, Лу не 3549, 3557, 3559, 3560
Леви, Нермин Бато (Levy, Нермин Бато)  

1865
Ле гац, Не ра 2563
Лен ка в. Дун ђер ски, Лен ка 
Ле шо вић Ста но је вић, Зо ри ца 2696, 3733
Ли ва да, Ми лан 2818, 2824, 2834
Ли зде, Ја сна 1224, 1228, 1233, 2017, 4410
Лин дро, Ми лош 2842, 3115
Лип ка, Фран ти шек (Lipka, František) 698, 

700710, 2888, 2889, 2901–2903
Ло ва со ва, Вла ди сла ва (Lovásová, Vla di

sla va) 4102
Ло вре но вић, Иван 2376
Ло врић, Сло бо дан 2451
Ло мо вић, Бо шко 60, 70
Лош, Та тја на 4103
Лу двиг, Ро џер (Lud wig, Ro ger) 2766
Лу кић, Алек сан дра 2650
Лу кић, Ве ли мир 2
Лу кић, Ви да 2327
Лу кић, Дра ган 60, 70, 93, 1031, 1548, 1578, 

2025, 2040, 2131, 2143, 2355, 2954, 
3396, 4104

Лу кић, Ма ри ца 2469, 2542
Лу лић Јов чић, Див на 2678, 4687
Лу то ли, Са лих (Lu tol li, Sa lih) 23
Лут хан дер, Еле о но ра 3291

Љу бић, Да мир 4219
Љу бо јев, Пе тар 4105

Ма дић, Ма ри ја 2476
Ма ђер, Ми ро слав Слав ко 1470
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Мај дак, Зво ни мир 1458
Ма је тић, Алојз 1409
Ма ка ве јев, Ду шан 2089
Мак си мо вић, Во ји слав 4107
Мак си мо вић, Де сан ка 60, 62, 70, 93, 781, 

1028, 1549, 1579, 3745–3749, 3752, 
3762, 3769, 3771, 

Мак си мо вић, Зо ран 2404, 2632
Мак си мо вић, Ми ро слав М. 3236
Ма ле тић, Гор да на 2149, 2545, 3282, 3579, 

3604, 4108
Ма ле шев, Све то зар Све та 60, 2302, 2846, 

4109
Ма ле ше вић, Жив ко 3317, 3321, 3329, 3350, 

3360
Ма ле ше вић, Љу бин ка 3621
Ма лу шев, Алек сан дра 4793
Ма лу шев, Ду шан 94, 1918
Ма му ла, Не дељ ко 2482
Ман дић, Бо жи дар 1785
Ман дић, Здрав ко 72, 695, 989–991, 1337, 

1710, 1864, 2395, 3053, 3162, 3190
Ман дић, На та ша 2412
Ман дић, Све ти слав 2
Ман дић, Сло бо дан 3770
Ма нев, Ев тим 2769, 3741, 4066
Ма ној ло вић, Ла зар 72, 2175, 2349, 2435, 

2465, 2480, 2524, 2564, 2610, 3077, 
3081, 3086, 3099, 3234, 3238, 3244, 
3250, 3368, 3369, 3374, 3381, 4442, 4406

Ма ној ло вић, Со ња 10, 1596, 2076
Ма ној ло вић, То дор 94, 1743, 3625
Ман че вић, Си ме он 3289
Ма рек, Ју рај 58, 4110
Ма рин ко вић, Ра до ван М. 3549, 3557, 3559, 

3560, 47844788
Ма рин ко вић, Си ме он 2232, 3204
Ма ри но вић, Ми ли ца 1933
Ма рић, Ан ђел ко Р. 4735
Ма рић, Ми лен ко Ми шо 60, 76, 79, 80, 83, 

84, 86, 87, 94, 1197, 1232, 1298, 1379, 
1392, 1833, 1885, 1979, 2269, 2277, 
2461, 2511, 2689, 3694, 4111–4119, 
4407, 4435, 4708, 4737, 4752, 4755
4760, 4812

Ма рић, Ми ло мир 3743

Ма рић, Пр во слав 4120, 4152
Ма ри чић, Ђу ро 2447
Мар ја но, Алек 4408
Мар ја но вић, Во ја 57, 58, 60, 73, 2150, 

2545, 2831, 2836, 2956, 2971, 2976, 
2979, 2980, 2982–2985, 2987, 2991, 
2994, 2995, 3010, 3042, 3045, 3061, 
3063, 3073, 3083, 3101, 3149, 3152, 
3158, 3173, 3174, 3176, 3184, 3210, 
3219–3221, 3227, 3363, 3372, 3386–
3388, 3390, 3398, 3448, 3460, 3462, 
3767, 4046, 4121–4137, 4409, 4813

Мар ја но вић, Ју ли ја в. Мар ја но вић Јо ви
чић, Ју ли ја

Мар ја но вић Јо ви чић, Ју ли ја 2575, 2603, 
2607, 3680, 3706, 3780, 4689, 4698

Мар ка но вић, Вла до 3619, 3620, 3621, 4731
Мар ков, Све то зар 3277, 3293
Мар ко ви на, Ро ко 4410
Мар ко вић, Бо ги слав 2308, 2464, 2475, 2999
Мар ко вић, Ви то 2, 1406, 1407, 1418, 1450, 

1515
Мар ко вић, Жи во слав 2562
Мар ко вић, Ле ла 4782
Мар ко вић, Љи ља на 3153, 3156, 3185, 3188, 

3191, 3197, 4138
Мар ко вић, Љу би ца 3620, 3621
Мар ко вић, Ми лан Р. 3354, 3645
Мар ко вић, Ми ле на 2485
Мар ко вић, Ми ли во је 2857, 2861, 2862
Мар ко вић, Мир ко С. 60, 65, 72, 2338, 3030, 

3058, 3066, 3169, 3179, 3269, 3284, 
3308, 3311, 3364, 3365, 3371, 3373, 
3376, 3378, 3383, 3389, 3392–3397, 
3605, 4139–4142

Мар ко вић, Ми ро слав 4334
Мар ко вић, Пр во слав 1766
Мар ко вић, Са ра 1920, 2442
Мар ко вић, Сло бо дан (Ли бе ро Мар ко ни) 

2, 70, 93, 1425, 1512, 1563, 1792, 2094 
Мар ко вић, Сло бо дан Ж. 60, 62, 3076, 3094, 

3097, 3098, 3107, 3605, 4143, 4144
Мар ко вић, Сре тен 4754
Ма ро е вић, Тон ко 10, 1642
Мар ти нов, Ми о драг 76, 4145, 4146
Ма та, Кор нел (Ma ta, Cor nel) 3746
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Ма ти је вић, Ми ли ца 3431
Ма тић, Вла ди слав 2904, 2907, 2909, 2913, 

2917, 2921
Ма тић, Ђор ђе 4031, 4032
Ма тиц ки, Ми лен ко 70
Мат ко вић, Слав ко 2000
Ма то вић, Дра ган 2961
Ма то вић, Дра га на 2018, 4336
Ма у рич, Фе ренц 1676
Ма шић, Ми хо 4804
Мел вин гер, Ја сна 2, 1429, 1518, 1647, 2738
Мер ко вић, Ла зар 94, 1892
Ме са рош, Иштван (Mészáros, István) 2391, 

2551
Ме са рош, Ја нош (Mészáros, János) 2541
Ме са рош, Ро жа (Mészáros, Rózsa) 2848, 

2850, 2852–2856
Ми ја то вић, Бо го мир 4411, 4412
Ми ја то вић, Ма ри ја 89
Ми ја то вић, Ми ша 3367
Ми јо вић, То ми слав 2, 1443
Ми ју шко вић, Ми јо 1837, 1987, 2588
Ми кић, Ра ди во је 3119, 3120, 3138, 3144, 3147
Ми ко вић, Ја ња 72
Ми ко вић, Ми ло ван 1884, 2288
Ми ку лић, Ми лан 2371
Ми ла ди но вић, Иван 4147
Ми ла рић, Вла ди мир 58, 2251, 2743, 2747, 

2748, 2759, 2762, 2799, 2805, 2906, 
3640, 4148, 4149

Ми ла то вић, Вук 3201
Ми ле кић, Ђу ро 2520
Ми лен ко вић, Дар ко 2015
Ми лен ко вић, Ду шан 2015
Ми лен ко вић, Жи во мир 3620, 3621
Ми лен ко вић, Ми ли сав 4772, 4774, 4776
Ми лен ко вић, Ми ло рад Шум 1400, 1584, 

2719–2725, 2730–2732, 2895, 2897, 
2898, 2916, 2918, 2919, 2936, 2947, 
3613, 4300

Ми лен ко вић, Ср би слав 3164, 3333, 3459
Ми лен ко вић, Сте фан 1754
Ми ле та, Де ан 4031, 4032
Ми ле тин, Игор 2187
Ми ли дра го вић, Бо жи дар 73, 4150, 4151
Ми ли ки ев, Ка та ри на 1978, 2434, 2553

Ми ли кић, Ра до ван 3051
Ми лин ко вић, Ми о мир 3425
Ми лић, Зо ран 10, 2116
Ми лић, Но ви ца 2868
Ми лић, Пе тар Пе ђа 2423
Ми лић, Пре драг 1941
Ми лић, Сло бо дан 3047
Ми лић Апо сто ло вић, Ма ри на 2618
Ми ли ћев, Ду шан 3770
Ми ли ће вић, Љу би слав 3118
Ми ли ће вић, Ни ко ла 2106
Ми ли че вић, Бо ри ша 2812
Ми ли че вић, Не над 25
Ми ли шић, Ми лан 1637
Ми ло ва но вић, До бри ца 4444, 4542
Ми ло ва но вић, Срећ ко 3723, 3734
Ми лој ко вић, Сла во љуб 3056, 3215
Ми ло ше вић, Бран ки ца Б. 2429, 3675, 3683
Ми ло ше вић, Ве ли мир 70
Ми ло ше вић, Ве ри ца 2051, 4717, 4719
Ми ло ше вић, Ми хај ло 2601
Ми ло ше вић, Пе тар 2328, 2443
Ми ло ше вић, Сла ђа на 4358
Ми ло ше вић, Сте ван 4686, 4715
Ми ло ше вић, Та тја на 3621
Ми ло ше вић Ва лен ти, Све тла на 3478
Ми лу ти но вићСа рај ли ја, Си ма 3711
Ми лу ти но вић, Љу бо мир 3484, 3486, 3488, 

3492–3494, 3497, 3503, 3504, 3508, 
3509, 3513, 3517, 3525, 3528, 3530, 3539

Ми ља но вић, Ми ра 3775, 3776
Ми ље но вић, Ми лић 3620, 3621
Ми ље но вић, Ми ћа в. Ми ље но вић, Ми

лић 
Миљ ко вић, Бран ко 1610, 2090, 2992, 3479, 

3760, 3763
Ми нић, Дра гу тин 4152
Ми ок, Со ло мон (Mi oc, So lo mon) 3554
Мир ко вић, Зо ри ца Т. 3686, 3702, 4153
Мир ко вић, М. 3718
Ми ро са вље вић, Бо ри вој 1302
Ми тић, Спи ри дон Спи ра 94, 1900, 2719–

2725, 2730–2732, 3613, 4300
Ми тро вић, Зо ран 3550
Ми тро вић, Ика 3707
Ми тро вић, Ми тар 70, 93
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Мић ко вић, Са ша 2246, 2665, 4680
Ми ћу но вић, Ра до мир 60, 70, 93, 795, 

1488, 1988, 2153, 2214, 2236, 2308, 
2381, 2464, 2475, 2490, 2517, 2519, 
2999, 3669, 4154–4165, 4413–4416, 
4550, 4647

Ми хај ло вић, Ми ло рад Ми ћа 3, 67, 68, 
1676, 2577, 3750

Ми хај ло вић, С. 4166
Ми хај ло вић, Срећ ко 2739, 2742
Ми хај ло вић Ми хиз, Бо ри слав 2079
Ми ха лић, Слав ко 74, 2097, 4167
Ми ха ље вић, Игор 3729
Ми хаљ чић, Ми лен ко 2436
Ми шков, Жи во јин 5, 1682
Ми шков, Ми ло ван Р. 3256
Ми шко вић, Ан те 1224, 1228, 1233, 2017, 

4410
Ми шо вић, М. 2776
Мла де но вић, Та на си је 2, 93, 2072
Мла ђе но вић, До бри ла 3621
Мо јак, Пе тар 1676
Мом чи ло вић, Бран ко 189
Мон рос Сто ја ко вић, Сил ви ја 4442
Мо царт, Вол фганг Ама де ус (Mo zart, Wolf

gang Ama de us) 39, 42, 45, 66, 74, 89
Мра о вић, Дра ган 66, 1079, 3994
Мр даљ, Ми лан Мр ђа 60, 70, 2158, 2549, 

2623, 2636, 3415, 3756, 3767, 3772, 
4726, 4740

Мр ђе но вић, Ду ши ца 2691
Мр ко њић, Зво ни мир 1606
Му дри нић, Ми шо 1082, 1087, 2419, 4168
Му дри нић, Све тла на 2463
Му жи је вић, Бо ри слав 1992
Му ни шић, Во ји слав 1798
Мун ћан, Иво (Mun cian, Ivo) 3496, 3502, 

3511, 3520, 3537, 3554, 4750
Му сић, Аљо ша 3615
Му сте да на гић, Ли ди ја 3198
Му чи, Јо жеф (Muc si, József) 2848, 2850, 

2852–2856
Му чи ба бић, Се ку ла 79, 80, 87, 1117, 4434

На др љан ски, Љи ља на 4170
На за ров, Ки рил 3362

Нај до ски, Ђор ђи ја 178, 179
На ле ти лић, Со фи ја 1762
На ста си је вић, Ми ро слав 58, 60, 70, 93, 

1049, 1481, 2798, 2800, 2803, 3614, 
4171, 4172, 4233, 4235, 4417

На стић, Вла ди мир 84, 87, 1862, 4434
На у мо вић, Зо ран 3213
Не го ва но вић, Жи ван 3620, 3621
Не гри шо рац, Иван 75, 4173, 4174
Не дељ ко вић, Дра ган 4804
Не дељ ко вић, Ми ле 2744
Не дељ ко вић, Ми о драг Ми ша 18
Неј ге ба у ер, Алек сан дар 2765
Неј ман, Алек сан дар К. 4175, 4176
Не ма њић, Раст ко 72, 79, 80, 85, 3426, 3610, 

3762, 4335, 4441
Не на дић, Ми лан 58, 4177, 4178
Не нин, Ми ли вој 4179, 4180
Не шко вић Ли кић, Сла ви ца 2631
Ни дер ман, Ве ра 3046
Ни ко ла је вић, Ми ли вој 1676, 1687
Ни ко ле тић, То де 60, 70, 2195, 2216, 2623, 

2645, 2656, 3274, 3295, 3296, 3309, 
3415, 3603, 3608, 3609, 4222, 4678, 
4696

Ни ко лић, Ви то 1861
Ни ко лић, Вла ди мир 4, 6, 7, 11, 17, 37, 68, 

83, 86, 2252, 2783
Ни ко лић, Жи во јин 3672
Ни ко лић, Зо ран Љ. 2633, 4671, 4694, 4732
Ни ко лић, Ка ти ца 2615
Ни ко лић, Ли ди ја 2176
Ни ко лић, Мом чи ло Мо ма 2540
Ни ко лић, Ру жи ца 2323
Ник шић, Сло бо дан ка Бо ба 2129
Нин ков, Ми ле 2139, 2383, 2477
Нин ко вић, Јо ва на 3251, 3334, 3382, 3457, 

3474
Ни ша вић, Ра ле 60, 70, 72, 93, 2190, 2615, 

2679, 3069, 3071, 3084, 3085, 3106, 
3187, 3268, 3298, 3656, 3682, 3691, 
3727, 4181–4186, 4418

Ни ша вић, Са ша 2430, 4709, 4724
Но ва ко вић, Бо шко М. 2390
Но ва ко вић, Не над 3202, 3212, 3217, 3218, 

3412, 3416, 3417, 3420
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Но ва ко вић Ло пу ши на, Је ли ца 2977, 2978
Но ви ко ва, Ма ри на 2709
Но во вић, Бу до 4187
Но го, Рај ко Пе тров 10, 70, 74, 76, 93, 1464, 

1517, 1557, 1659, 4188–4193
Но нин, Ду шан 1676, 1955

Ње жић, Та тја на 3709, 4194

Об ра до вић До си теј 53, 72, 2881, 2885, 3444
Об ра до вић, До бро сав 4419
Об ра до вић, Љу бо драг 3541–3543, 3546, 

3547, 3551, 3552, 3558, 3561–3565, 
4220

Об ра до вић До нов ски, Би ља на 2508, 2532, 
2620, 2671

Об ра до вић Ћир кин, Алек сан дра 2640
Обре но вић, Ра де 60, 70, 93, 1068, 1538, 

1588, 1826, 1830, 2254, 2284, 2286, 
2759, 2951–2955, 2957–2959, 4195, 
4229, 4657

Ог ња но вић, Вук 4768
Ог ња но вић, Дра гу тин 70, 2981, 2986, 

3048, 3062, 3452, 3461
Ода ло вић, Мо шо 60, 70, 93, 1051, 1751, 

2021, 2210, 2386, 2458, 2559, 3235, 
3240, 3261, 3394, 3618

Олу јић, Гро зда на 60, 1027, 2166, 3150
Оља ча, Мла ден 2104
Опа чић, Ацо 64, 69
Опа чић, Зо ра на 4769, 4771, 4775
Ор фе лин, За ха ри ја 3774
Ор чић, Ја ков 94, 1949
Осто јић, Здрав ко 93
Отић, Бо ра 2700, 2701, 4702

Па ве зе, Че за ре 38, 52, 74
Па вић, Алек сан дар 3534, 3538
Па вић, Вла ди мир 4197
Па вић, Ми ло рад 2179
Па вић, Си ни ша А. 2108
Па ви ће вић, Сло бо дан 60, 70, 93, 796, 1071, 

1565, 2310, 3189
Па ви чић, Јо сип 74, 75, 4198–4201
Па влов, Ми лу тин Ж. 59, 60, 78, 1163, 

2322, 2598, 2682, 2719–2725, 2730–

2732, 3613, 3616, 3641, 4202–4204, 
4443, 4300, 4443, 48144817

Па вло вић, Дра ган 2035, 2487
Па вло вић, Зо ран 2
Па вло вић, Ми о драг 2, 1430
Па вло вић, Ни ко ла 3285
Па вло вић, Ран ко 2191
Па вло вић, Ти хо мир 1805
Па вло вић Ба ри ли, Ми ле на 2046, 2127
Па јан тић, Дра ган 2630
Пај дић, М. 4205
Пај ко вић, Ра до слав 3279, 3307, 3429
Па кић, Мом чи ло 2602, 2621
Па ла ве стра, Пре драг 2071
Пал ко вље вић, Бо шко Пин ки 27, 51, 316, 

361, 374, 2779
Па ље так, Лу ко 93, 1467, 1539, 1571, 1720, 

2783
Пан, Бо ри вој 1917, 3234, 3368
Па нић, Мар ко 3757, 3760, 3762–3766
Пан те лић, Љи ља на 3620
Пан фи лов, Ди ми три је Е. 3067
Пан чић, Иван 1886
Па пак, Или ја 2662
Па ри по вић, Јо во 3668
Па ри по вић, Са ња 1852
Па рун, Ве сна 93, 1468, 1545, 1570
Па стер нак, Бо рис 16
Па точ ка, Јан 68
Па у но вић, До бри вој До бри ца 4674
Па у нов ска, Ма ти ја 1746
Па шић, З. 3651
Па шић, Фе ликс 2091
Па шћан, Си ни ша 2644
Пе а кић, Ма ри ја 76, 4206, 4207
Пе а кић Жа ја, Ма ри ја в. Пе а кић, Ма ри ја
Пе ја то вић, Ср бо љуб 2797
Пе јић, Дра ган 3659, 3698, 3710
Пеј но вић, Љу бин ка 2848, 2850, 2852–2856
Пе јо вић, Да ни ло 2093
Пеј чић, На та ли 2230
Пе ле миш, Дар ја на 4420
Пе њин, Дра ги ша 70
Пе рић, Бран ко 2394
Пе рић, Ра ша 70, 93, 1372, 1531, 2243, 3024, 

3044, 3315, 3423, 3430, 3434, 3435, 
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3446, 3467, 3468, 3483, 3506, 3550, 
3592, 3601, 4656, 4714, 4717, 4719, 
4773, 4777

Пе ри шић, Ми ла на 2789
Пер ко, Зво ни мир 49, 1811
Пе ро вић, Го ран 4677
Пе ро вић, Сре тен 2065
Пе тер сон, Рај монд 1801
Пет ко вић, Вла ди слав Дис 1655, 3889
Пет ко вић Ла ко вић, Гор да на 4664
Пе три но вић, Фра ња 79, 80, 83, 86, 87, 

4224–4228
Пе три чић, Ду шан 4162, 4223
Пе тров, Мир ја на 2345, 2370, 2377, 2503, 

2550, 2676, 4706
Пе тро вић, Бра ни слав 2, 70, 93, 1405, 1419, 

1447, 1465, 1533, 1554, 2737, 3463
Пе тро вић, Ви шња 1924
Пе тро вић, Љи ља на 2268, 2929
Пе тро вић, Ми о драг 67, 72, 2643, 4230, 

4231
Пе тро вић, Мир ко 4229
Пе тро вић, Раст ко 3763
Пе тро вић, Сло бо дан 2479
Пе тро вић, Та ња 2628
Пе тро вић, Ти хо мир 2224, 2556, 3340, 

3344, 4232–4236, 4779
Пе тро вић, То ми слав 2654
Пе шић, Ве сна 3619
Пе шић, Вла дан 3620
Пе шић, Ми ло сав Слав ко 2794, 2795, 

2814, 2825, 2826, 2830, 2838
Пе шић, Сте ван 10, 1620, 2661
Пи вин ски, Алек сан дар Ада мо вич (Пи

вин ский, Александр Адамович) 
3498, 3501, 3533

Пи вља нин, Ран ко 4237
Пи жу ри ца, Иван Мар ков 2305
Пи жу ри ца, Ма то 3626, 3630
Пи ја де, Моша 1926
Пин ки в. Пал ко вље вић, Бо шко
Пи пе рић, Мар ко 1851
Пи са рев, Ђор ђе 2482
Пи шта ло, Бо ри во је 3022, 3025, 3026, 

3327, 3330, 3331
Под го рец, Ви дое 22

Под ри мја, Али 181 
По зна но вић, Ду шан 4240
По ле тан, Го ран 4697
Пол на реф, Ми шел 1622
По ља ко вић, Џе ма ил 1776, 2066
Поп, Па вел 67
По па, Вас ко 2, 70, 93, 1412–1414, 1439, 

1440, 1446, 1448, 1485, 1490, 1537, 
1543

По па дић, Бу ди мир М. 2472, 2597
По па дић, Момчилo 3662
По па дић, Не дељ ко 57, 60, 70, 792, 1053, 

2209, 2218, 2231, 2364, 2433, 2504, 
3028, 3239, 3270, 3299, 3303, 3306, 
3312, 3313, 3314, 3316, 3318, 3319, 
3322, 3324, 3326, 3328, 3332, 3337–
3339, 3341, 3342, 3346–3348, 3352, 
3353, 3357, 3618, 3670, 3677, 4159, 
4241

По пић, Иво 1963
По пов, Ду шан 2595, 4098
По пов, Ра ша 2, 60, 70, 93, 1069, 1422, 1475, 

2957, 3362, 3364, 4242 
По по вић, Алек сан дар 60, 1022
По по вић, Бру но 1651
По по вић, Ве сна 3375, 3391
По по вић, Ву чи на Фи ли па 2321
По по вић, Гор да на 3665
По по вић, Да во рин 1787
По по вић, Дра го љуб 2335
По по вић, Јо ва на 2319
По по вић, Па вле 2, 75, 1426, 1506, 2095, 

4243, 4244
По по вић, Пе ца 4245
По по вић, Сми ља 3621
По по вић, То ми слав 2870, 2915, 2973
По пов ски, Гли гор 22, 538, 539, 549
По пр жан, Бо ри вој 2482
Пре до је вић, Ми ло рад 1856, 2374, 4266
Пре дра го вић, Да ли бор ка 3619
Пре ра до вић, Ран ко 2892
Про кић, Зо ран 3621
Пу јов ски, Ва сил 2712, 2716
Пу сло јић, Адам 10, 1634
Пу тић, Или ја Ј. 2259
Пу тић, Ни ко ла 60
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Пу тић, Пе тар 2543
Пут ник, Ра до мир 2122
Пу шић, Ђор ђе 1966
Пу шић, Ми ро слав 3620

Ра ден ко вић, Ду шан ка 4248
Ра ди во је вић, Ми јо драг Са ва 4733
Ра ди кић, Ва си ли је 4249
Ра ди са вље вић, Зо ран Хр. 72, 3696, 3705, 

3719, 3724, 3732, 4250–4252, 4795
Ра ди че вић, Бран ко В. 2, 70, 93, 1416, 1499, 

1561
Ра ди чић, Мар ко 4768
Ра ди шић, Бра ни слав 3080
Ра ди шић, Ве ра 31, 33, 51
Ра ди шић, Ђор ђе 60, 70, 93, 1040, 2152, 2297
Ра ди шић, Све тла на 3080
Ра дло вић, Не дељ ко 2306, 2424
Рад но ти, Ми клош 94, 2125
Ра до вић, Бо ри слав 2, 2062
Ра до вић, Дра гу тин Дра го 2474
Ра до вић, Ду шан 70, 93, 94, 1555, 1576, 1872
Ра до вић, Љу бо мир 73, 81, 95, 3077, 3238, 

3369
Ра до вић, На та ша 3699
Ра до је вић, Ми ли ца 1982
Ра дој чић, Са ша 2990
Ра до са вље вић, Дра ги ца 1326
Ра до са вље вић, Зо ран 3133
Ра до сав чев, Ми лош 2497
Ра до ше вић, Бра ни слав 2586
Ра ду ло вић, Дра ган 60, 70, 93, 1032, 1471, 

1857, 2146, 2324, 2331, 2402, 2587, 
2955, 4421

Ра ду ло вић, Зо ри ца 51
Ра ду ло вић, Ми лан Ра ду ле 3432, 3440, 

3441, 3443, 3445, 4253
Ра ду ло вић, Ми ло ван 1835
Ра ду ло вић, Ми ро слав 3620, 3621
Ра ду ло вић, Се ли мир 32, 58, 73, 75, 85, 

2842, 2910, 2912, 2920, 3999, 4002, 
4254–4260

Ра ду но вић, Ми ло рад 2654
Ра ич ко вић, Сте ван 2, 70, 93, 94, 1324, 1431, 

1442, 1476, 1500, 1902, 3606, 4624
Ра ја ко вић, Ни ко ла 4742

Ра јић, Ја сна 4677
Рај ко вић, Алек сан дра 3714, 3728
Рај ко вић, Ел ви ра 1973
Рај ко вић, Ра до мир 3627
Рај шић, Све ти слав 2151
Ра ки тић, Сло бо дан 10, 1452, 1509, 1639, 

2552, 2740, 4804
Ра кић, Валентинo Див 2492
Ра кић, Ми ли ца 72, 1378
Ра ко че вић, То ми слав 1790
Ра ле вић, Ве ли мир 2161
Ра мач, Јан ко 4711
Ра мач, Ми хал 2877, 2924, 3748
Ра мић, Му ха мед 3735
Ра мић, Ха ми ца 4467, 4669
Ран ге лов, Ден ко 3362
Ран ђе ло вић, Бо бан 3289
Ран чић, Ра де 13, 34
Рас ти на, Си мо ни да 2360
Растко в. Немањић, Растко
Рас те го рац, Иван 10, 70, 93, 1522, 1602
Рат ко вић, Ри сто 4465
Рахмањинов, Сергеj Васиљевич (Рахма

ни нов, Сергей Васильевич) 4442
Рац ков, Иван ка 94, 1927
Рац ко вић, Ми о драг 75, 4261, 4262
Ра шко вић, Зо ран 2569, 2660
Ре ђеп, Дра шко 18, 75, 76, 81, 83, 86, 95, 

191, 252, 2026, 2239, 2518, 2576, 2580, 
2749, 3093, 3113, 4263–4293

Ре џић, Еми ли ја 1975
Ре шин Ту цић, Ву ји ца 10, 1672, 1678, 2719–

2725, 2730–2732, 3613, 4294, 4300, 
4422

Риб ни кар, Ја ра 1741
Ри мар, Ме ла ни ја (Ри мар, Ме ла ния) 1219, 

1281, 1404, 3544, 3545
Ри со је вић, Ран ко 2154, 2905
Ри ста но вић, Цви је тин 3095, 3096, 3100, 

3102, 3105, 3109, 3110, 3112
Ри стић, Би ља на 2693
Ри стић, Вла ди мир 1969
Ри стић, Ми лан Ми ка 2605
Ри сто вић, Алек сан дар 2, 1424, 1492
Ри стов ски, Ла зар 3526
Ро гач, Бла го је 70, 2408, 2422, 4423, 4424
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Ро јо вић, Цви је та 61, 73
Рок нић, Мар ко 3619
Ро мић, Злат ко 4295
Ро рић, Иви ца Ва ња 93, 1473
Ро сић, Бран ко 4031, 4032
Ро сић, Ти о дор 74, 4296, 4297, 4743
Ро џер, Лу двиг (Ro ger, Lud wig) 
Ру дан, Не бој ша 2522, 2581, 2673
Ру дин ски, Ан тун 94, 1889
Ру жић, Мин до ра 4718, 4723
Ршу мо вић, Љу би во је 52, 58, 60, 70, 93, 

788, 1047, 1326, 1540, 2178, 2212, 2603, 
2607, 2790, 2896, 3275, 3392, 3618, 
3774, 3780, 4381

Са бљак, То ми слав 76, 4298, 4299
Са бол, Жељ ко 10, 1636
Са вић, Дра гу тин 2295
Са вић, Зо ри ца 2478, 2683
Са вић, Ра де 2326
Са вић, Ти хо мир 4300
Сав ко вић, Све то зар 2525
Сај ко, Иштван 94, 1895, 1910
Сал ко вић, Ђа ни 1783
Са мар џић, Бо бо 84, 87, 4434
Са мар џић, Жељ ко 79, 80, 84, 87, 1205, 4434
Сам че вић Цвет ко ски, Сне жа на 3130, 

3131, 3166, 3167, 3290
Сан чез, Аран ча 2283
Са рај лић, Изет Ки ко 2, 72, 83, 84, 86, 87, 

1094, 1525, 4301, 4425–4428
Са ра тлић, Ра да 4302
Са рић, Гор да на 2506, 2568
Са рић, Звон ко 2182
Све тлик, Адам 2685
Свр ко та, Бла го је 2403, 4660, 4695
Се бар, Сло бо дан 1980
Се ве рин, Алек сан дар 94, 1839, 4443 
Се ве ро вић, Ми ле на 2528
Се кељ, Во ји слав 74, 75, 2197, 4303–4308
Се ку лић, Алек сан дар 70, 93, 1569
Се ку лић, Мо мир С. 3015, 3016, 3020, 3021, 

3033–3037, 3074, 3075, 3111, 3150, 
3154, 3155, 3170, 3187, 3189, 3249

Се леш, Мо ни ка 53, 59, 764, 2283, 3299
Се љач ки Мир ко вић, Ми ли ца 4309

Сен ћан ски, Ду шан 3620, 3621
Си ден ко По по вић, Ка та ри на 2253, 2256
Си дран, Аб ду лах 65, 72, 1099
Сил ја нов ски, Љуп чо 22
Си љан, Ра де 29, 3116
Си мић, Зо ран 3664
Си мић, Јо ван ка 3620, 3720, 3726, 3730, 

4310–4315, 4792, 4794, 4818
Си мић, На да 2565, 2705
Си мић, Пе ро 4334
Си мо вић, Љу бо мир 2, 1411, 1483
Си мо вић, Ран ко 70, 93
Си мо но вић, Дра го љуб Лу не 2453
Си мо но вић, Ива 4736, 4739, 4745, 4747–

4749
Си мо но вић, Не над 4736, 4739, 4745, 4747–

4749
Си мо но вић, Ра ди вој 2126
Си но бад, Го ран Н. 3288
Си но бад, Жељ ко 53
Сич, Имре (Szücs, Imre) 2848, 2850, 2853–

2856
Ско ко, Сан дра 2301
Ско ти, Ђа ко мо (Scot ti, Gi a co mo) 1604, 2077
Ску бан, Ни ко ла (Ску бан, Ми ко ла) 235, 

3638
Сла вић, Зо ран 73, 75, 76, 83, 86, 2274, 

2291, 2304, 4316–4331
Сла ви ца, То ми слав 2118
Сла ви чек, Ми ли вој 1484
Слав ко вић, То ма 4233, 4235
Сла дић, Го ран 2681
Сла до је, Ђор ђо 2223, 3757, 4037, 4543, 4819, 

4820
Слам ниг, Иван 1469, 1501
Сли јеп че вић, Ран ко 2562
Сли јеп че вић, Угље ша 2619, 2648, 2675, 

2698
Смај кић, Ме ли ха 3738
Сми ља нић, Ми лу тин 70, 93
Сми ља нић, Ра до мир 2817, 2822, 2832, 

2833, 2839
Со лар, Пе ро 2186
Сол да то вић, Јо ван 1858
Со ра ди Кон ко ли, Маг да ле на (So ra di 

Kon koly, Mag da le na) 82
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Ста кић, Дра го слав 3639
Ста љин, Јо сиф Ви са ри о но вич (Ста лин, 

Ио сиф Вис са ри о но вич) 3684
Ста мен ко вић, Ве сна 4677
Стан, Иван 94, 1943
Ста не ску, Ни ки та (Stă ne scu, Nic hi ta) 16, 

45, 52, 54, 72–75, 345, 689, 1108, 1218, 
1220, 2014, 2053

Ста ни са вљев, Ши ља 3563, 4435, 4473
Ста ни са вље вић, Миoдраг Ми ша 10, 70, 

93, 1454, 1503, 1526, 1609
Ста ни шић, Сло бо дан 60, 70, 93, 1072, 1573, 

3017, 3023, 3032, 3039, 3123, 3127, 
3136, 3146, 3320, 3345, 3366, 3370, 
3377, 3379, 3384, 3397, 4751, 4762, 
4765, 4767

Стан ков, Си ни ша 4332
Стан ко вић, Ацо 2622
Стан ко вић, Де јан 2573
Ста но је вић, До бри во је 3433, 3436
Ста но је вић, Зо ран 70, 1495
Ста но је вић, Ма ли ша 4822
Ста но је вић, Сте ван 2548
Стан чић, Мла ден 3619
Ста ше вић, Ми лен ко 4333
Сте ва нов, Вла ди мир 1929
Сте ва нов, Јо ван 2357
Сте ва нов, Рад ми ла 2357
Сте ва но вић, Бран ко 2300, 3439, 3573, 3585, 

3587
Сте ва но вић, Ви до сав 1628, 2120
Сте ва но вић, Вла дан Ђи до вац 2428, 2449
Сте ва но вић, Ла да 3619
Сте па нов, Са ва 2395, 2457, 3162, 3190
Сте па нов, Урош Рош 2470
Сте пић, Ма ри ја 2001
Сте фа но вић, Мир ја на 2, 70, 93, 1438, 1478, 

1496
Сте фа но вић, Ра да 70
Стје па но вић, Бо ро 3089
Сто ја ди но вић, Ми ли ца Срп ки ња 2048, 

2584, 2585, 2592, 3778, 3779
Сто ја ди но вић, Сло бо дан 3463, 3479
Сто ја но вић, Жи ва дин 2739, 2742
Сто ја но вић, Сло бо дан 1778
Сто јиљ ко вић, Вла да 60, 70, 93

Сто јић, Ми ле 2376
Сто ји чић, Ђо ко 60, 784, 1376, 2242, 2845, 

4334, 4690
Стој ков, Дра ган 72, 1747, 2990
Стој ков, Са ва 72, 94, 1077, 1244, 1896, 

1947, 2008, 2024, 2403, 2486
Стој ко вић, Гра ди мир 70, 2136, 2165, 2217, 

2392, 2454, 2539, 3148, 3157, 3395, 
4335, 4336, 4429–4431

Стој ко вић, Ду шан 3399, 3536, 4823
Стој ко вић, Рат ко 4337
Стој ме но вић, Не над 1936
Стој шин, Вла ди мир 60, 1025, 2067, 2087, 

2099
Сто кић, Жан ка 2047
Страј нић, Ни ко ла 72, 3121, 4338, 4339, 

4804
Сту пар, Гор да на 2418
Сту пар Три фу но вић, Та ња 3712
Сту па рић, Дар ко 76, 4340, 4341
Су бо та, Ми ња 3451
Су бо тић, Ра до мир 1775
Су дар ски Ред, Ђор ђе 4342
Су је то ва Ко стић, Ма ри на 2250
Су хец ки, То ми слав 68

Та дић, Ве ро сла ва 3619, 3620, 3621
Та дић, Де јан 74, 4343, 4344
Та маш, Ју ли јан (Та маш, Юлиян) 2677, 

2684, 2686, 2687, 2815, 2816, 2821, 
2823, 2829, 2837, 4711

Та на си је вић, Рај ко 4659, 4685
Тар та ља, Гви до 70, 93, 1477
Та сић, Д. 3673
Та у шан, То ми слав 1971, 2629
Та хи ро вић, Не сим 94, 1782, 1843, 1866, 

1867, 1985
Тах ми шчић, Ху се ин 2745, 2746, 2809
Те рек, Ни ко ла 3620
Тер зић, Не дељ ко 60, 70, 2029, 2281
Те сла, Ни ко ла 1294, 1313, 1327, 3732, 3867, 

4795
Те ши ја, И. 4345
Те шић, Љу бо мир 58, 2064, 4346
Те шић, Мом чи ло 70, 1504, 1810
Ти ли, Ро берт Г. 1997
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Ти мо ти је вић, Бо жи дар 2, 70, 93, 1436, 
1472, 1489, 1559

Тин тор, Сто јан Д. 2655, 2690, 2704, 4681
Ти то, Јо сип Броз 4, 9, 13–15, 20–23, 25–28, 

32, 37, 40, 43, 46, 51, 59, 94, 304, 319, 
325, 332, 354, 362, 384, 389, 398, 467, 
499, 504, 505, 508, 509, 521, 523, 
546–548, 579, 581, 582, 601, 645, 658, 
1360, 1688–1690, 1696, 1697, 1769, 
1838, 2259, 2269, 2739, 2742, 2745, 
2746, 2775, 2780, 2784–2788, 2790–
2796, 2800, 2806–2809, 2840, 2848, 
2850, 2864, 2872–2874, 2885, 2886, 
2923, 3068, 3684, 3701, 3742, 3743, 
3813, 3984, 4039, 4060, 4110, 4310, 
4347, 4377

Ти шма, Алек сан дар 1989 
То до ро вић, Гор да на 2, 1434
То до ро вић, Ха џи Дра ган 73, 74, 89, 3974, 

4348–4352
То до ро вић, Ми о драг 2804
То до ро вић, Ми ро љуб 1453, 1507, 2085
То до ров ски, Га не 3115, 3116
То кић, На та ли ја 2450
Тол наи, Ото (Tol nai, Ottó) 1890, 1939, 2155, 

2847
Тол стој, Лав Ни ко ла је вич (Тол стой, Лев 

Ни ко ла е вич) 1956
То мас, Ди лен 38, 52, 74, 79–81, 95
То мас, Дра ги ца 94, 1840
То мас, Пе тар 94, 1840
То мић, Л. 4229
То мић, Ми о мир 14
То мић, Но во 4353
То мић, Пе три ја 1994
То мић, Ра де 10, 1459, 1607, 4354
То ми чић, Злат ко 1460
То мо вић, Ра де 61
Тон тић, Сте ван 73, 2931, 3757, 4037, 4355
То шо вић, Ри сто 2, 1516
Трај ко вић, Не над 4713
Трај ко вић, Пе ђа 2185
Трај ко вић, Пе тар 4356
Тракл, Ге орг 47, 55, 56, 71, 72, 73, 81, 85, 

95, 976, 838, 1282–1286, 1288, 1290, 
1293, 1295, 1296, 1299, 1303, 1304, 

1308–1310, 1312, 1314, 1316, 1317, 
3266, 3266, 3350, 4445

Три вић, Јо ван 2057
Три пол ски, Жу жа (Tri pols zki, Zsuz sa) 

2848, 2850, 2852–2856
Три пу но вић, Ђор ђи ја 2279
Три фу но вић, Ду шко 2, 58, 60, 65, 67, 70, 

72, 77, 79, 80, 86, 93, 94, 1038, 1039, 
1541, 1736, 1781, 1907, 2023, 2032–
2034, 2036, 2037, 2039, 2041, 2102, 
2112, 2138, 2144, 2168, 2207, 2222, 
2233, 2234, 2322, 2333, 2378, 2394, 
2432, 2455, 2483, 2510, 2514, 2515, 
2537, 2538, 2554, 2595, 3365, 3616, 
3618, 3775, 3776, 4102, 4232, 4239, 
4357–4362, 4441, 4443, 4720, 4804, 
4813, 4816, 4817, 4826

Тр ку ља, Ми лан 1673, 2061
Тр ку ља, Ра ди слав 47
Тр на вац, Ми ли во је 3758
Тру ба јић, Дра ган Да до 2368
Ту ри, Га бор (Túri, Gábor) 2878, 2925, 3117
Тур ја ча нин, Зо ри ца 4363
Тур сић, Се на дин 16
Ту цић, Ву ји ца в. Ре шин Ту цић, Ву ји ца 
Ту шак, Је не 2069
Ту ши јак, Ју рај (Tu ši ak, Ju raj) 361

Ћи рић, Не ма ња 4364
Ћи рић, Сло бо дан 3620, 3621
Ћо пић, Бран ко 70, 93, 1480
Ћо ри лић, Љу бо мир 70, 93, 4365
Ћо ро вић Бу трић, Ве сна 2133, 2163, 2201
Ћо сић, До бри ца, де чак 1873
Ћук, Ве сна 2500
Ћу ла фић, Дра го мир Да ле 60, 70, 93, 1035, 

2135, 2169, 2206, 2217, 2354, 2392, 
2454, 2635, 3009, 3114, 3373, 3450, 
3773, 3782

Ћу пи на, Де јан 79, 80, 84, 87, 1127
Ћу пур ди ја, Бран ко 2194
Ћур чић, Пе тар 1676
Ћур чић, Урош 3758

Угре шић, Ду брав ка 93, 1502, 4366, 4367
Угри нов, Па вле 2110
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Ун ко вић, Ми ли вој 28 
Ур су, Иле а на 3053 

Фар каш, Жу жа (Far kas, Zsuz sa) 2960
Фар каш, Ла сло (Far kas, László) 2848, 2850, 

2852–2856
Фа тић, Бу ди мир 3047
Фе хер, Илеш (Fehér, Illés) 4780, 4781
Фе хер, Кал ман (Fehér, Kálmán) 2119
Фе хер, Фе ренц (Fehér, Fe renc) 2708
Фе хер Ар ко ши, Ђен ђи (Fehér Árkosi 

Gyöngyi) 4780, 4781
Фи леп, Га бор (Fülöp, Gábor) 2925, 3117, 

3749, 3752, 3769, 3771
Фиц џе ралд, Франсис Скот (Fit zge rald, 

Fran cis Scott) 1846
Фи шер, Ђор ђе 70, 93, 1479
Фло ра, Јо ан (Flo ra, Ioan) 2851
Фран ци шко вић, Алек сан дар 4368 
Фран ци шко вић, Ла зар 2189
Фр жо вић, Ми лен ко 2235, 2530, 2594, 4665
Фу цић, Све тла на 2359, 2363, 2529, 4432

Хај ду ко вић, Лу ка 76, 2818, 2824, 2834, 
4369–4371

Ха лу гин, Са ва 94, 1891, 1893, 1904, 2010, 
2280, 2337

Хам зић, Ем су ра 2680
Ханд зи ска, Ана ста си ја 3619
Ха рак, Вла ди мир 3619, 3620, 3621
Хар пањ, Ми хал (Harpáň, Mic hal) 1653, 

2815, 2816, 2821, 2823, 2829, 2837
Ха са на гић, Ибра хим Ћа та 4770
Ха џић, Мир ја на 2668
Ха џић, Сла вуј 2668
Хе би бо вић, Фа зли ја 87, 3704, 4372
Хен чел, Ел ке (Hentschel, El ke) 2978
Хин дић, Един 87, 4373
Хо до лич, Ма ри на (Hodoličová, Ma ri na) 

3676, 3678
Хор ват, Бо ри слав 58, 74, 4374–4377
Хор ват, Љи ља на 1921
Хор ва тић, Ду брав ко 1455, 2736
Хор њак, Ме ла ни ја (Горняк, Ме ла ния) 1318
Хо ро виц, Вла ди мир 170 
Хоф ман, Не на (Hof fmann, Ne na) 2626

Хо че вар, Алојз 3595
Хо џа, Мех мед Али (Hox ha, Meh me da li) 

26, 642, 4378
Хре ља, Ге рал ди на (Hre lja, Ge ral di ne) 741
Хри бар, Бран ко 93
Хри стић, Зо ран 1257
Хри стић, Јо ван 2, 1415, 1498
Хро њец, Ви ћа зо слав (Hro nec, Vít’azoslav) 

191, 2121, 2685
Ху до лин, Ју риј 1395, 1396

Цан дир, Мар тин 3750
Ца рић, Во ја 70, 93, 1542
Цве та но вић, Ве ра 2200, 2466, 2534
Цвет ко вић, Пе тар 10, 1618
Цвет ко вић, Пе тар Пе ца 2468
Цви је тић, Ми ћо 4379, 4826
Цвит ко вић, Оли вер 3725
Це ко вић, Иван 70, 93, 1487
Це ко вић, Ми о драг 3620, 3621
Це нић, Вла ста Н. 2142, 2202, 2481, 4652, 

4734, 4753, 4761, 4764
Це ро вић, Вук 3615
Ци гић, Али ја 1224, 1228, 1233, 2017, 4410
Циц ка, Јан (Cic ka, Ján) 332
Цо лић, Ве ли мир 3132, 3214
Цо нић, Бран ко 1674
Цо нић, Са ња 3620, 3621
Цр но бр ња, Ни ко ли на 1887, 4827
Црн че вић, Бра ни слав 70, 93, 1560, 2101
Црњански, Милош 1372
Цу паћ, Оли ве ра Оља 2341, 2342, 4433

Ча ли ја, Зо ран 4440
Ча лов ски, То дор 4380
Чат, Ге за 94, 1983
Че кр ли ја, Ђор ђе 2785, 2886
Че ли ко вић, Ка та ри на 2527
Чи ви ли хи на, Ири на 716719, 737
Чип кар, Ан дреј 2777
Чо лак, То де 2827, 2828, 2843, 2844, 2869, 

2883, 2893, 2899, 4082–4087, 4381
Чо ла ко вић, Ра до мир 4382
Чо ла ко вић, Рат ко 2617, 2627, 2694, 3009, 

3466, 3482, 3612
Чу дић, Пре драг 70, 93, 1513
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Чу лић, Ва ња 1968
Чу љић, Бран ка 3647
Чу па хин, про фе сор 61
Чу ро вић, Сло бо дан М. 3597
Чу чи ло вић, Сло бо дан М. 2156, 2410, 2440

Џа џић, Пе тар 2090
Џу вер, Бог дан 2895, 2897, 2898, 2916, 2918, 

2919

Шај ти нац, Бо ри слав 2058
Шан тић, Алек са 16, 24, 35, 52, 65, 72, 75, 

79, 85, 360, 1000, 1383, 1828, 2453, 
3360, 4708, 4441

Шан тић, Гој ко 79, 80, 84
Ша ре нац, Ра до ван 3471
Ша рић, Зве зда на 1922
Ша рић, Му хи дин 2892
Шар че вић, Гор да на 2634
Шар че вић, Не дељ ка А. 1991
Ша ћи ро вић, Са фет 2557
Ше во, Алек сан дар 3197
Шеј ка, Ле о нид 94, 1913
Шен фелд, Кор не ли ја 1494
Ше шли ја, Вла ди слав 1331, 4673
Ши јач ки, Оли ве ра 2965, 4383

Ши мић, Ан тун Бран ко 16, 24, 35, 52, 75, 
81, 95, 333

Ши мо ко вић, Ма ри ја 94, 1974, 2184
Шин ко, Ер вин 94, 1961
Шин ко вич, Пе тер (Sin ko vits, Péter) 300–

302, 4384
Ши по вац, Не ђо 84, 87, 2489, 3863, 4385
Шлајф, Шан дор 2472
Шљи ван ча нин, Ми лу тин 2409
Шо бић, Ми ла дин 1938
Шо вљан ски, Вла ди мир 3385, 4214
Шо љан, Ан тун 1456, 2106
Шо тра, Здрав ко 1778
Шоћ, Рат ко 67, 68
Шта кић, Алек сан дра 2646
Штат кић, Ми ро слав 4049, 4473
Ште тић, Сло бо дан 62
Ште фан, Фло ри ка 2, 1428, 1514, 2074, 4386
Ште фа ниц киАн то нић, Мир ја на 2346, 

2558, 4684, 4691, 4692
Шту ра но вић, Ана 3671
Шће кић, Ву чи на 2936, 2966, 3043, 3064, 

3070
Шу ји ца, Бо жи дар 2, 1445, 1523, 1550
Шу њић, Ве сна 84, 87, 4434
Шу тић, Ан ђе ла 2641
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РЕ ГИ СТАР АУ ТО РА О КО ЈИ МА ЈЕ ПИ САО  
П. ЗУ БАЦ

Авра мо вић, Јо ва на 1977
Ада мов, Јо ван 2666
Ајт ма тов, Чин гиз 1759, 1806
Алек сић, Игор 2137, 2334, 2427
Алек сић Ста ној ло вић, Сне жа на 2672, 4666
Алеч ко вић, Ми ра 2228
Ал ма жан, Слав ко (Al mă jan, Slav co) 10, 

2113, 2124
Алт ман, Сне жа на 2238, 2571
Ан ђе лић, Ан ђа 2303, 2570
Ан ђе лић, Јо ва на 1877
Ан тић, Кон стан тин 2546
Ан тић, Ми ро слав 94, 1708, 1716, 1727, 

1804, 1854, 2278, 2285, 2611, 2612, 
3750, 4654

Ан то нић, До бри во је 4728
Ар бу ти на, На та ша 1984
Ар сић, Зве зда на 2069
Ар сић, Ру со мир М. 2208
Аћи мо вић, Гор да на 4672
Ач, Ка рољ 1894
Аџић, Алек сан дар Аџа 2496
Аџић, Дра го љуб Аџo 1675

Ба бић, Го ран 1738
Ба јин Ђу ка но вић, Зо ри ца 2172, 4682
Ба ко вић, Бла го је 2198, 2439, 2501, 4730
Ба лаж, Ја ни ка 1753
Ба ла ше вић, Ђор ђе 2260
Бал тић, Све то зар 10, 1660

Ба нић, Мар це ла 2699
Ба но вић, Пе тар Т. 2299
Ба њац, Ми ра 1898, 2404, 2632
Бар бир, Хр во је Бар ба 2282
Бар то лић, Зво ни мир 1789
Баш, Иштван (Basch, István) 2159
Бег, Дра гу тин 2290, 2292, 2293, 2389
Бед на рик, Ан дри ја 2547
Бе кја рев, Иван 2455
Бећ ко вић, Ма ти ја 2060, 2078
Би зе тић, Бо рис 2494, 2688
Би ло па вло вић, Ти то 10, 1596, 1663
Бла го је вић, Ве ра 1661, 2055
Бле сић, Па вле 1951
Бле чић, Је ле на 2398, 2405, 2411, 2415
Бо го је вић, Де јан 2366, 2507, 2697, 4712, 

4725
Бо го је вић, Рад ми ла 4683
Бо дић, Еди та 2183
Бо дро гва ри, Фе ренц 94, 1871
Бо жић, Дра ги ша 2543
Бо жо вић, Алек сан дар Са ша 2219, 2531, 

2535
Бо жо вић, Дра га на 1916
Бо жо вић, Ива на 2615
Бо сан кић, Ми лен ко Ма чак 2441, 2473
Бо снић, Зо ран 2667
Бо шко вић, Ра ду ле 1952, 2457
Бо шњак, Бран ко 1596
Брај ко вић, Ана 1965
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Брај ко вић, Дра го мир 1809, 1957, 2049, 
2050, 2459, 2555, 2574, 2664

Бра јо вић, Гор да на 2221, 2343, 2448, 4649
Бра ло вић, Љи ља на 2495
Бран ков, Ла ла 2351
Бу ба ло, Ни ко ла 2400
Бу ла то вић, Мир ја на 2213
Бун да ло Ми кић, На та ша 4707

Ван ге лов, Ата нас 1648
Вар њу, Ер не П. (Varnyú, Ernő P.) 2471
Ва си љев, Ду шан 1829
Ве реш, То ма 1948
Ве реш, Шан дор (Vörös, Sándor) 2092
Ве се ли нов, Јо ван Жар ко 1701
Ве се ли но вић, Бран ка 3226, 3304
Вил фан, Теа 1967
Ви соц ки, Вла ди мир 1859 
Ви те зо вић, Ми ло ван 4679
Ви то рац, Бо ра 2382
Ви шњић, Ни ко ла 10, 1613
Влај ки, Емил 2499
Во ји но вић, Љу би ша Ж. 2675
Вој нић Пур чар, Пет ко 1662, 2013, 2637
Во лаш, Гор да на 2583
Врап че вић, На та ша 2311
Вуј ков, Ба линт 94, 1903, 1986, 2527
Вуј чић, Сте фан 2003
Ву ка ди но вић, Алек 2063, 2084
Ву кај ло вић, Сте ван 2401
Ву ке лић, Вид Виц ко 4696
Ву ков, Пе тар 1876, 2069
Ву ков Дав чик, Љу би ца в. Ву ков Ми ха

ји ло, Љу би ца
Ву ков Ми ха ји ло, Љу би ца 2616, 2657–2659, 

4721, 4722
Ву ко вић, Сло бо дан 2536, 2651
Ву ко је, Јо ва на 2591
Ву ко сав, Влај ко 2044
Ву ле тић, Ан ђел ко 2100
Ву чи нић, Владa 2317
Ву чи нић, Ми шко Ђ. 2229, 2467
Ву чи ће вић, Сто јан 10, 1640

Га јо вић, Бран ка 2330
Га лић, Сла во љуб Ђа ни 2599

Ган за, Ма те 2068
Гер ди јан, Со фи ја 1991
Гла дић, Ду шан 2170, 2399, 2462
Гли го рић, Љу бо мир 2263, 2264
Глу шче вић, Зо ран 1614
Го лић, Ми та 2810
Го лу бић, Му ста фа 1827
Гор ки, Мак сим 1956
Гр лић, Дан ко 2098
Гр чи на, Не вен ка Се ка 2132, 2340
Гу дељ, Пе тар 1664, 2117
Гу зи на, Дра го слав 2623

Да ној лић, Ми ло ван Ми ћа 2114
Да шић, Љи ља на 2140, 2211
Де ак, Фе ренц (Deák, Fe renc) 94, 1942
Де ву ра, Ни ко ла 2606, 2649
Де ди нац, Ми лан 2086
Де ја но вић, Јо ван 2702
Де спо то вић, Ми ли јан 94, 1940
Ди вја ко вић, Сте ван 2022
Ди кић Си ми ће вић, Сла ђа на 2356 
Ди ми три је вић, Жи ки ца 4676
Ди мић, Жар ко 2406
Ди мић, Мо ма 10, 2115
Дир, Ми лан 1794
Дми тро вић, Рат ко 4661
До роњ ски, Сте ван 1699 
Дра ги ће вић, Мо мир 2147
Дра го вић Ту бић, Во ји сла ва 2498
Дра го је вић, Да ни јел 1605
Дра го ље вић, Ду шко 2590 
Дра же тин, Ми ли вој Ми ћа 1681, 4727
Ду ја ко вић, Не дељ ко 2505
Дун ђер ски, Лен ка 90, 92, 94, 1847, 2027, 

2038, 2051, 3719, 3724, 3728, 3731, 
4436–4439, 4794 

Дун ђин, Јо ван 4699, 4704, 4705
Ду ран ци, Бе ла 94, 1883, 1915, 2141, 2159, 

2397

Ђа ко вић, Га вра 2164
Ђа чић, Ко виљ ка 2336, 2361, 2600
Ђе до вић, Та ма ра 2625
Ђе кић, Сло бо дан 2526
Ђи дић, Љу би ша 2670, 4668
Ђо го, Гој ко 10, 1635



484

Ђо кић, Рад ми ла 2663
Ђор ђе вић, Дра ган Де спот 2593
Ђор ђе вић, Дра го мир 2130
Ђор ђе вић, Пе ђа 1980
Ђор ђе вић, Ра де 2544
Ђор ђе вић, Ча слав 2653
Ђу ке лић, Рад ми ла 2566
Ђу кић, Мил ка Н. 2347, 2431, 2493
Ђу кић, Со ња 1881, 2298
Ђу мић, Зо ран Ва ња 2145, 2388, 2623
Ђур ђић, Јо ви ца 2638
Ђу рич ко вић, Ми лу тин 2180

Еге рић, Ми ро слав 1587, 2103
Еле зо вић, Сло бо дан 2173, 2193, 2369, 2413
Ерак Сте ва но вић, Гор да на 4720
Ер де ља нин, Ан ђел ко 2220
Ерић, До бри ца 1874, 2073, 2167, 2205, 2215, 

2509

Ждра ле, Ра до ван 2107, 2123
Же бе љан, Пе тар 2188
Жив ков, Не над Не ша 2237
Жив ко вић, Бран ко 2160
Жил ник, Же ли мир 1668
Жи нић Илић, Ма ри на 2199, 2344, 2560

За бла ћан ски, Ан ђел ко 2609
За го рич ник, Фран ци 1631
Звон ко (из Ву ко ва ра) 94, 1749
Зде лар, Јо ван 1976
Зе че вић, Ра до слав 2075
Зла тић, Ву ки ца 94, 1909, 2274, 2315
Зо рић, Не над 2695
Зу бо вић, Бра ни слав 2241

Ива но вић, Алек сан дар Ле со 1777
Ивић, Ру жа 2275
Ив ков, Пе ри ца 2669
Ив ко вић, Сла ђа на 2358
Илић, Кр сти во је 2225, 2421
Ићи то вић, Јо ван Св. 2329

Јак шић, Ми о драг 2227
Јак шић, Сло бо дан Ја ле 1972
Ја нић, Бра ни слав 2316

Јан ко вић, Вла ди мир 2045
Ја њу ше вић, Гој ко 1597
Ја шин, Со ња 1954, 2352
Је ре мић, Сло бо дан Је ре ми ја 1758, 1771
Јер ко вић, Дра го мир С. 2332
Јо ван Не над, са мо зва ни срп ски цар 94, 

1944
Јо ва но вић, Ми ћо 2516
Јо ва но вићЗмај, Јо ван 2043, 2379
Јо ван чић, Ми ро слав 1878
Јо вић Обрен в. Јо вић Са вин, Обрен
Јо вић, Гор да на 4710
Јо вић Са вин, Обрен 2307, 2437
Јо ви ће вић Си мин, Ма ри на 4670
Јо во вић, Дра ги ша Л. 2596, 2624
Јо ка но вић, Вла ди мир Т. 2353, 2409, 4693
Јо кић, Ра до мир 2240
Јок си мо вић, Алек сан дра 2128, 2572
Јо наш, Мар тин 94, 1756

Ка ме но вић, Не над 2373
Ка пе та но вић, Пе ро 1860
Ка ра џа, Ибра хим 1723
Ка ри шић, Рај ко 2414
Кар лаш, Рад ми ла 2613
Ка ћан ски, Ве сна 2162, 2373, 2420
Ке ко вић, Пе тар 2407
Ке ре кеш, Шан дор 1934, 2011
Кец ман, Да вид Да ко 2204, 2425, 2426, 2567
Кин ка, Ри та 94, 1999
Киш, Да ни ло 94, 1913, 2083
Кјер ке гор, Се рен (Ki er ke ga ard, Søren) 2082
Кла рић, Си мо 2309
Клар ски, Јо сип 94, 1897
Клич ко вић, Ми ла на 1981
Кне же вић, Ма ри ја 2396
Ко ва че вић, Бо шко 2012
Ко ва че вић До бра нић, Вас ка 2578, 2608, 

2614, 4667, 4700
Ко јић, Бран ка 2452
Ко ко шар, Ми ро слав 2148, 2203, 2348, 

2438, 2445, 2484, 4703, 4716
Ко ла ров, Ми лош 2261
Ком не нић, Ми лан 2105
Ко неч ни, Ми ро слав 1776
Ко пи ло вић, Сти пан 1955
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Ко со вац, Алек сан дра М. 2444
Ко со вић, Ми лан С. 2177
Ко стић, Ла за 1905, 1925, 1962, 2020, 2052, 

3719, 3724, 3731, 3732, 3875, 4795 
Ко сто ла њи, Де же (Kosztolányi, Dezső) 94, 

1875
Ко шни чар, Со фи ја 2416, 2417
Кра го вић, Ми ло мир 2226, 2244, 2325, 

2365, 2367, 2385, 2491, 2647
Кра гу је вић, Та ња 1641
Кр ва вац, Хај ру дин 94, 1807, 4655
Кри во ка пић, Бо ро 2258
Крич ко вић, Ан дреа 1906
Кр стић, Бо шко 94, 1880, 1882, 1910, 2157, 

2247, 2296
Кр стић, Дра ган 2196
Ку бу рић, Ђор ђе 2171, 2523
Ку ви зић, Ра дој ка 2393
Ку зман, Ко ста М. 2273, 2289, 2314, 2318, 

2460
Ку зма но вић, Не бој ша 4658, 4662
Ку ле но вић, Скен дер 1709
Кун, Ла ди слав 2375
Ку ру зо вић, То ма 2579, 2593

Ла бу до вић, Го ран Шар ло 2245, 2652, 4663, 
4701

Ла за ре вић, Кри сти на 1930
Ла за ре вић, Ру жи ца 2192
Ла зин, Ха џи Зо ран 2639
Ла зић, Ђор ђе Ћап ша 1869, 2350
Ла зић, Ла за 2174
Ла зо вић, Го ран 2512, 2513
Ла ке тић, Си мо 2488
Ла ки ће вић, Ог њен 2111
Ла ко вић, Дра ган 2134
Ла у шев, Ла зар С. 2362
Ле бе дин ски, Слав ко 1638, 1808
Ле ви, Нер мин (Levy, Нермин Бато) 1865
Ле гац, Не ра 2563
Ло врић, Сло бо дан 2451
Лу кић, Алек сан дра 2650
Лу кић, Ви да 2327
Лу кић, Дра ган 2025, 2040, 2131, 2143, 2355
Лу кић, Ма ри ца 2469, 2542
Лу лић Јов чић, Див на 2678, 4687

Ма дић, Ма ри ја 2476
Ма ка ве јев, Ду шан 2089
Мак си мо вић, Де сан ка 3745–3749, 3752, 

3769, 3771
Ма ле тић, Гор да на 2149, 2545
Ма лу шев, Ду шан 94, 1918
Ман дић, Бо жи дар 1785
Ман дић, Здрав ко 695, 1710, 1864, 2395, 3162
Ман дић, На та ша 2412
Ма ној ло вић, Ла зар 2175, 2349, 2435, 2465, 

2480, 2524, 2564, 2610
Ма ној ло вић, Со ња 10, 1596, 2076
Ма ној ло вић, То дор 94, 1743
Ма рин ко вић, Си ме он 2232
Ма ри но вић, Ми ли ца 1933
Ма ри чић, Ђу ро 2447
Ма рић, Ан ђел ко 4735 
Ма рић, Ми лен ко Ми шо 79, 1833, 1885, 

1979, 2269, 2277, 2461, 2511, 2689, 4708
Мар ја но вић, Во ја 2150, 2545
Мар ја но вић, Ју ли ја в. Мар ја но вић Јо ви

чић, Ју ли ја
Мар ја но вић Јо ви чић Ју ли ја 2575, 4689, 

4698
Мар ка но вић, Вла да 4731
Мар ко вић, Жи во слав 2562, 4688
Мар ко вић, Ми ле на 2485
Мар ко вић, Мир ко С. 2338
Мар ко вић, Пр во слав 1766 
Мар ко вић, Са ра 1920, 2442
Мар ко вић, Сло бо дан (Ли бе ро Мар ко ни) 

1792, 2094
Ма ро е вић, Тон ко 10, 1642
Мат ко вић, Слав ко 2000
Мел вин гер, Ја сна 1647
Мер ко вић, Ла зар 94, 1892
Ме са рош, Иштван (Mészáros, István) 2391, 

2551
Ме са рош, Ја нош (Mészáros, János) 2541
Ми ју шко вић, Ми јо 1837, 1987, 2588
Ми ко вић, Ми ло ван 1884, 2288
Ми ку лић, Ми лан 2371
Ми ле кић, Ђу ро 2520
Ми лен ко вић, Дар ко 2015
Ми лен ко вић, Ду шан 2015
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Ми лен ко вић, Сте фан 1754
Ми ле тин, Игор 2187
Ми ли ки ев, Ка та ри на 1978, 2434, 2553
Ми лић, Зо ран 10, 2116
Ми лић, Пе тар Пе ђа 2423
Ми лић, Пре драг 1941
Ми лић Апо сто ло вић, Ма ри на 2618
Ми ли ће вић, Ни ко ла 2106
Ми ли шић, Ми лан 1637
Ми ло ше вић, Бран ки ца Б. 2429
Ми ло ше вић, Ве ри ца 2051
Ми ло ше вић, Ми хај ло 2601
Ми ло ше вић, Пе тар 2328, 2443
Ми ло ше вић, Сте ван 4685, 4715
Миљ ко вић, Бран ко 1610
Ми тић, Спи ри дон Спи ра 94, 1900
Мић ко вић, Са ша 2246, 2665, 4680
Ми ћу но вић, Ра до мир 1988, 2153, 2214, 

2236, 2308, 2381, 2464, 2475, 2490, 
2517, 2519

Миф ка, Љер ка 1596
Ми хај ло вић, Ми ло рад Ми ћа 2577
Ми хај ло вић Ми хиз, Бо ри слав 2079
Ми ха лић, Слав ко 2097
Ми хаљ чић, Ми лен ко 2436
Ми шков, Жи во јин 1682
Мла де но вић, Та на си је 2072
Мр даљ, Ми лан Мр ђа 2158, 2549, 2623, 2636
Мр ђе но вић, Ду ши ца 2691
Мр ко њић, Зво ни мир 1606
Му дри нић, Ми шо 2419
Му дри нић, Све тла на 2463
Му жи је вић, Бо ри слав 1992
Му ни шић, Во ји слав 1798

На ле ти лић, Со фи ја 1762
На стић, Вла ди мир 1862
Не шко вић Ли кић, Сла ви ца 2631
Ни ко ла је вић, Ми ли вој 1687
Ни ко ле тић, То де 2195, 2216, 2623, 2645, 

2656, 4675
Ни ко лић, Ви то 1861
Ни ко лић, Вла ди мир 2252
Ни ко лић, Зо ран Љ. 2633, 4671, 4694, 4732
Ни ко лић, Ли ди ја 2176
Ни ко лић, Мом чи ло Мо ма 2540

Ни ко лић, Ру жи ца 2323
Ник шић, Сло бо дан ка Бо ба 2129
Нин ков, Ми ле 2139, 2383, 2477
Ни ша вић, Ра ле 2190, 2679
Ни ша вић, Са ша 2430, 4709, 4724
Но ва ко вић, Бо шко М. 2390
Но го, Рај ко Пе тров 10, 1659
Но нин, Ду шан 1955

Об ра до вић До нов ски, Би ља на 2508, 2532, 
2620, 2671 

Об ра до вић Ћир кин, Алек сан дра 2640
Обре но вић, Ра де 1830, 2254, 2284, 2286, 

4657
Ода ло вић, Мо шо 1751, 2021, 2210, 2386, 

2458, 2559
Олу јић, Гро зда на 2166
Оља ча, Мла ден 2104
Ор чић, Ја ков 94, 1949
Отић, Бо ра 2700, 2701, 4702

Па вић, Ми ло рад 2179
Па вић, Си ни ша А. 2108
Па влов, Ми лу тин Ж. 2322, 2598, 2682
Па вло вић, Дра ган 2035, 2487
Па вло вић, Ран ко 2191
Па вло вић, Ти хо мир 1805
Па вло вић Ба ри ли, Ми ле на 2046, 2127
Па јан тић, Дра ган 2630
Па кић, Мом чи ло 2602, 2621
Па ла ве стра, Пре драг 2071
Па ље так, Лу ко 1720
Пан, Бо ри вој 1917, 3234, 3368
Пан чић, Иван 1886
Па пак, Или ја 2662
Па ри по вић, Са ња 1852
Па у но вић, До бри вој До бри ца 4674
Па у нов ска, Ма ти ја 1746
Па шић, Фе ликс 2091
Па шћан, Си ни ша 2644
Пе јо вић, Да ни ло 2093
Пеј чић, На та ли 2230
Пе рић, Ра ша 2243, 4656, 4714, 4717, 4719
Пер ко, Зво ни мир 1811
Пе ро вић, Сре тен 2065
Пет ко вић, Вла ди слав Дис 1655
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Пет ко вић Ла ко вић, Гор да на 4664
Пе тров, Мир ја на 2345, 2370, 2377, 2503, 

2550, 2676, 4706
Пе тро вић, Ви шња 1924
Пе тро вић, Љи ља на 2268
Пе тро вић, Ми о драг 2643
Пе тро вић, Та ња 2628
Пе тро вић, Ти хо мир 2224, 2556
Пе шић, Сте ван 10, 1620, 2661
Пи жу ри ца, Иван Мар ков 2305
Пи ја де, Моша 1926
Пи пе рић, Мар ко 1851
По ле тан, Го ран 4697
Пол на реф, Ми шел 1622
По ља ко вић, Џе ма ил 1776, 2066
По па дић, Бу ди мир М. 2597
По па дић, Не дељ ко 2209, 2218, 2231, 2364, 

2433, 2504 
По пић, Иво 1963
По по вић, Бру но 1651
По по вић, Ву чи на Фи ли па 2321
По по вић, Да во рин 1787
По по вић, Дра го љуб 2335
По по вић, Јо ва на 2319
По по вић, Па вле 2095
Пре до је вић, Ми ло рад 1856, 2374
Пу сло јић, Адам 10, 1634
Пу тић, Или ја Ј. 2259
Пут ник, Ра до мир 2122
Пу шић, Ђор ђе 1966

Ра ди во је вић, Ми јо драг Са ва 4733
Ра ди шић, Ђор ђе 2152, 2297
Ра дло вић, Не дељ ко 2306, 2424
Рад но ти, Ми клош 94, 2125
Ра до вић, Бо ри слав 2062
Ра до вић, Дра гу тин Дра го 2474
Ра до вић, Ду шан 94, 1872
Ра до је вић, Ми ли ца 1982
Ра до сав чев, Ми лош 2497
Ра до ше вић, Бра ни слав 2586
Ра ду ло вић, Дра ган 1857, 2146, 2324, 2331, 

2402, 2587
Ра ду ло вић, Ми ло ван 1835
Ра ду но вић, Ми ло рад 2654
Ра ич ко вић, Сте ван 94, 1902

Рај ко вић, Ел ви ра 1973
Рај шић, Све ти слав 2151
Ра ки тић, Сло бо дан 10, 1639, 2552
Ра кић, Ва лен ти но Див 2492
Ра ко че вић, То ми слав 1790
Ра ле вић, Ве ли мир 2161
Ра мић, Ха ми ша 4669
Рас ти на, Си мо ни да 2360
Рас те го рац, Иван 10, 1602
Рац ков, Иван ка 94, 1927
Ра шко вић, Зо ран 2569, 2660
Ре ђеп, Дра шко 2026, 2239, 2518, 2576, 2580
Ре џић, Еми ли ја 1975
Ре шин Ту цић, Ву ји ца 10, 1672, 1678
Риб ни кар, Ја ра 1741
Ри со је вић, Ран ко 2154
Ри стић, Би ља на 2693
Ри стић, Вла ди мир 1969
Ри стић, Ми лан 2605
Ро гач, Бла го је 2408, 2422
Ру дан, Не бој ша 2522, 2581, 2673
Ру дин ски, Ан тун 94, 1889
Ру жић, Мин до ра 4718, 4723
Ршу мо вић, Љу би во је 2178, 2212

Са бол, Жељ ко 10, 1636
Са вић, Дра гу тин 2295
Са вић, Зо ри ца 2478, 2683
Са вић, Ра де 2326
Сав ко вић, Све то зар 2525
Сај ко, Иштван 94, 1895, 1910
Сал ко вић, Ђа ни 1783
Са рић, Гор да на 2506, 2568
Са рић, Звон ко 2182
Свр ко та, Бла го је 4660, 4695
Се бар, Сло бо дан 1980
Се ве рин, Алек сан дар 94, 1839
Се ве ро вић, Ми ле на 2528
Се кељ, Во ји слав 2197
Се леш, Мо ни ка 2283
Си ден ко По по вић, Ка та ри на 2253, 2256
Си мић, На да 2565, 2705
Си мо но вић, Дра го љуб Лу не 2453
Си мо но вић, Ра ди вој 2126
Ско ко, Сан дра 2301
Ско ти, Ђа ко мо (Scot ti, Gi a co mo) 1604, 2077
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Сла вић, Зо ран 2291, 2304
Сла ви ца, То ми слав 2118
Сла дић, Го ран 2681
Сла до је, Ђор ђо 2223
Сли јеп че вић, Угље ша 2619, 2648, 2675, 

2698
Со лар, Пе ро 2186
Сол да то вић, Јо ван 1858 
Стан, Иван 94, 1943
Ста ни са вље вић, Миoдраг Ми ша 10, 1609
Стан ко вић, Ацо 2622
Стан ко вић, Де јан 2573
Ста но је вић, Сте ван 2548
Сте ва нов, Вла ди мир 1929
Сте ва нов, Јо ван 2357
Сте ва нов, Рад ми ла 2357
Сте ва но вић, Бран ко 2300
Сте ва но вић, Ви до сав 1628, 2120
Сте ва но вић, Вла дан Ђи до вац 2428, 2449
Сте па нов, Урош Рош 2470
Сте пић, Ма ри ја 2001
Сто ја ди но вић, Ми ли ца Срп ки ња 2048, 

2584, 2585, 2592, 3778, 3779
Сто ја но вић, Сло бо дан 1778
Сто ји чић, Ђо ко 2242
Стој ков, Дра ган 72, 1747
Стој ков, Са ва 94, 1077, 1896, 1947, 2008, 

2024, 2403, 2486
Стој ко вић, Гра ди мир 2136, 2165, 2217, 

2392, 2454, 2539
Стој ме но вић, Не над 1936
Стој шин, Вла ди мир 2067, 2087, 2099
Сто кић, Жан ка 2047
Сту пар, Гор да на 2418
Су бо тић, Ра до мир 1775
Су је то ва Ко стић, Ма ри на 2250

Та маш, Ју ли јан 2677, 2684, 2686, 2687, 
4711

Та на си је вић, Рај ко 4659, 4685
Та у шан, То ми слав 1971, 2629
Та хи ро вић, Не сим 1782, 1843, 1866, 1867, 

1985
Тер зић, Не дељ ко 2029, 2281
Те сла, Ни ко ла 1294, 1313, 1327, 3732, 3867, 

4795

Те шић, Љу бо мир 2064
Те шић, Мом чи ло 1810
Ти ли, Ро берт Г. 1997
Тин тор, Сто јан Д. 2655, 2690, 2704
Ти то, Јо сип Броз 94, 1688–1690, 1696, 1697, 

1769, 1838, 3742, 3743
Ти шма, Алек сан дар 1989 
То до ро вић, Ми ро љуб 2085
То кић, На та ли ја 2450
Тол наи, Ото (Tol nai, Ottó) 1890, 1939, 2155
Тол стој, Лав Ни ко ла је вич (Тол стой, Лев 

Ни ко ла е вич) 1956
То мас, Дра ги ца 94, 1840
То мас, Пе тар 94, 1840
То мић, Пе три ја 1994
То мић, Ра де 10, 1607
Трај ко вић, Не над 4712
Трај ко вић, Пе ђа 2185
Три вић, Јо ван 2057
Три пу но вић, Ђор ђи ја 2279
Три фу но вић, Ду шко 1736, 1781, 1907, 

2023, 2032–2034, 2036, 2037, 2039, 
2041, 2102, 2112, 2138, 2144, 2168, 
2207, 2222, 2233, 2234, 2333, 2368, 
2378, 2394, 2432, 2455, 2483, 2510, 
2514, 2515, 2537, 2538, 2554, 2595, 
3775, 3776, 4720

Тр ку ља, Ми лан 1673, 2061
Тру ба јић, Дра ган Да до 2368
Туцић, Вујица в. Решин Туцић, Вујица
Ту шак, Је не 2069

Ћо ро вић Бу трић, Ве сна 2133, 2163, 2201
Ћо сић, До бри ца, де чак 1873
Ћу ла фић, Дра го мир 2135, 2169, 2206, 

2217, 2355, 2392, 2454, 2635
Ћу пур ди ја, Бран ко 2194

Угри нов, Па вле 2110

Фе хер, Кал ман (Fehér, Kálmán) 2119
Фиц џе ралд, Франсис Скот (Fit zge rald, 

Fran cis Scott) 1846
Фран ци шко вић, Ла зар 2189
Фр жо вић, Ми лен ко 2235, 2530, 2594, 4665
Фу цић, Све тла на 2359, 2363, 2529



489

Ха лу гин, Са ва 94, 1891, 1893, 1904, 2010, 
2280, 2337

Хам зић, Ем су ра 2680
Ха џић, Сла вуј 2668
Хор ват, Љи ља на 1921
Хоф ман, Не на (Hof fmann, Ne na) 2626
Хро њец, Ви ћа зо слав (Hro nec, Vít’azoslav) 

2121, 2685

Цве та но вић, Ве ра 2200, 2466, 2534
Цвет ко вић, Пе тар 1618
Цвет ко вић, Пе тар Пе ца 10, 2468
Це нић, Вла ста Н. 2142, 2202, 2481
Цо нић, Бран ко 1674
Цр но бр ња, Ни ко ли на 1887
Црн че вић, Бра ни слав 2101
Цу паћ, Оли ве ра Оља 2341, 2342

Чат, Ге за 94, 1983
Чо ла ко вић, Рат ко 2617, 2627, 2694
Чу лић, Ва ња 1968
Чу чи ло вић, Сло бо дан М. 2156, 2410, 2440

Џа џић, Пе тар 2090

Шај ти нац, Бо ри слав 2058
Шан тић, Алек са 4708
Ша рић, Зве зда на 1922
Шар че вић, Гор да на 2634
Шар че вић, Не дељ ка А. 1991
Ша ћи ро вић, Са фет 2557
Шеј ка, Ле о нид 1913
Ше шли ја, Вла ди слав 4672
Ши мо ко вић, Ма ри ја 94, 1974, 2184
Шин ко, Ер вин 94, 1961
Ши по вац, Не ђо 2489
Шлајф, Шан дор 2472
Шо бић, Ми ла дин 1938
Шо љан, Ан тун 2106
Шо тра, Здрав ко 1778
Шта кић, Алек сан дра 2646
Ште фан, Фло ри ка 2074
Ште фа ниц ки, Мир ја на в. Ште фа ниц ки

Ан то нић, Мир ја на 
Ште фа ниц киАн то нић, Мир ја на 2346, 

2558, 4684, 4691, 4692
Шу тић, Ан ђе ла 2641
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РЕ ГИ СТАР ПА РО ДИ РА НИХ АУ ТО РА

Алеч ко вић, Ми ра 70, 93, 1547
Ан дрић, Вла ди мир 60, 70, 1572
Ан дрић, Ра до мир 60, 93, 1558
Ан тић, Ми ро слав 2, 70, 93, 1423, 1535, 1577

Ба бић, Го ран 70, 1546
Ба јин Ђу ка но вић, Зо ри ца 70, 93
Ба ко вић, Бла го је 70
Ба лог, Зво ни мир 93, 1529
Бар ба рић Фа ну ко, Ма ри ја 93
Бе крић, Исмет 93, 1505
Бећ ко вић, Ма ти ја 2, 70, 93, 1417, 1420, 1437
Би ло па вло вић, Ти то 93, 1519
Би ло снић, То ми слав Ма ри јан 93
Бја жић, Мла ден 93
Бјел кић, То дор 70, 93
Бла шко вић, Ла сло ст. 70, 93
Бо ге тић, Бо шко 70, 1532
Брај ко вић, Дра го мир 70, 93, 566
Бра јо вић, Гор да на 70, 93, 1524
Бр ко вић, Је врем 1544, 1567

Ви тез, Гри гор 70, 93, 1574
Ви те зо вић, Ми ло ван 70
Ву ји чић, Ни ко ла 70
Ву ка ди но вић, Алек 1408, 1421, 1444
Ву ко са вље вић, Слав ко 2, 1493
Ву чо, Алек сан дар 70, 93, 1510

Го ве да ри ца, Ду шан 70, 93
Го лоб, Зво ни мир 76, 93, 1457, 1534

Гро зда нов Да ви до вић, Сто јан ка 70, 93, 
1486

Гу дељ, Пе тар 2, 1441, 1491

Да ви чо, Оскар 2, 93, 1435
Да ној лић, Ми ло ван Ми ћа 2, 70, 93, 1410, 

1521
Де дић, Ар сен 70, 93
Ди клић, Ар сен 70, 93, 1482
Дре но вац, Ни ко ла 70, 93

Ђи дић, Љу би ша 70
Ђор ђе вић, Дра го мир 70, 93, 1562
Ђу ка но вић, Ми ло мир 70, 93, 1568
Ђу мић, Зо ран Ва ња 70
Ђу рич ко вић, Ми лу тин 70, 93
Ђу ри шић, Ду шан 70, 93

Ерић, До бри ца 70, 93, 1536
Ешић, Ши мо 93

Жив ко вић, Бран ко 70

Звр ко, Рат ко 93, 1552

Ива ни ше вић, Дра го 93, 1511
Иван чан, Ду брав ко 1461–1463
Илић, Кр сти во је 70, 93

Јак ше вац, Стје пан 93
Јан ко вић, Па вле Шо ле 70, 93
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Ја њу ше вић, Гој ко 2, 1432, 1527
Јек нић, Дра го љуб 70
Јо во вић, Ми ле на 70, 93, 1556
Ју кићМар ја но вић, Вас ка 70, 93

Ка ни жај, Па јо 1520
Ка пи чић Ха џић, На си ха 93
Ка ра џић, Ра до ван В. 70, 1564
Ки ше вић, Енес 93
Ко лун џи ја, Дра ган 2, 1433, 1530
Ко стић, Ду шан 70, 93
Кра го вић, Ми ло мир 70, 93
Кра гу је вић, Та ња 70, 1451, 1474
Кр клец, Гу став 93
Крм по тић, Ве сна 1466, 1528
Ку ле но вић, Скендeр 2, 1449
Ку ли џан, Дра ган 70, 1497
Ку шец, Мла ден 1575

Ла бу до вић, Спа со је Па ко 70
Ла за ре вић, Бра ни слав Л. 70, 1553
Ла зић, Ла за 70, 93
Ла зић, Сло бо дан 70, 93, 1551
Ла лић, Иван В. 2, 1427, 1508
Ло мо вић, Бо шко 70
Лу кић, Ве ли мир 2
Лу кић, Дра ган 70, 93, 1548, 1578

Ма ђер, Ми ро слав Слав ко 1470
Мај дак, Зво ни мир 1458
Ма је тић, Алојз 1409
Мак си мо вић, Де сан ка 70, 93, 1549, 1579
Ман дић, Све ти слав 2
Мар ко вић, Ви то 2, 1406, 1407, 1418, 1450, 

1515
Мар ко вић, Сло бо дан Ж. 2, 70, 93, 1425, 

1512, 1563
Ма тиц ки, Ми лен ко 70
Мел вин гер, Ја сна 2, 1429, 1518
Ми јо вић, То ми слав 2, 1443
Ми ло ше вић, Ве ли мир 70
Ми тро вић, Ми тар 70, 93
Ми ћу но вић, Ра до мир 70, 93, 1488, 2999, 

4647
Мла де но вић, Та на си је 2, 93
Мр даљ, Ми лан Мр ђа 70

На ста си је вић, Ми ро слав 70, 93, 1481
Ни ко ле тић, То де 70
Ни ша вић, Ра ле 70, 93
Но го, Рај ко Пе тров 70, 93, 1464, 1517, 1557

Обре но вић, Ра де 70, 93, 1538
Ог ња но вић, Дра гу тин 70
Ода ло вић, Мо шо 70, 93
Осто јић, Здрав ко 93

Па ви ће вић, Сло бо дан 70, 93, 1565, 3189
Па вло вић, Ми о драг 2, 1430
Па ље так, Лу ко 93, 1467, 1539, 1571
Па рун, Ве сна 93, 1468, 1545, 1570
Пе њин, Дра ги ша 70
Пе рић, Ра ша 70, 93, 1531
Пе тро вић, Бра ни слав 2, 70, 93, 1405, 1419, 

1447, 1465, 1533, 1554,
По па, Вас ко 2, 70, 93, 1412–1414, 1439, 1440, 

1446, 1448, 1485, 1490, 1537, 1543
По па дић, Не дељ ко 70
По пов, Ра ша 2, 70, 93, 1422, 1475
По по вић, Па вле 2, 1426, 1506

Ра ди че вић, Бран ко В. 2, 70, 93, 1416, 1499, 
1561

Ра ди шић, Ђор ђе 70, 93
Ра до вић, Бо ри слав 2
Ра до вић, Ду шан 70, 93, 1555, 1576
Ра ду ло вић, Дра ган 70, 93, 1471
Ра ич ко вић, Сте ван 2, 70, 93, 1431, 1442, 

1476, 1500
Ра ки тић, Сло бо дан 1452, 1509
Рас те го рац, Иван 70, 93, 1522
Ри сто вић, Алек сан дар 2, 1424, 1492
Ро гач, Бла го је 70
Ро рић, Иви ца Ва ња 93, 1473
Ршу мо вић, Љу би во је 70, 93,1540

Са рај лић, Изет Ки ко 2, 1525
Се ку лић, Алек сан дар 70, 93, 1569
Си мо вић, Љу бо мир 2, 1411, 1483
Си мо вић, Ран ко 70, 93
Сла ви чек, Ми ли вој 1484
Слам ниг, Иван 1469, 1501
Сми ља нић, Ми лу тин 70, 93



492

Ста ни са вље вић, Миoдраг Ми ша 70, 93, 
1454, 1503, 1526

Ста ни шић, Сло бо дан 70, 93, 1573
Ста но је вић, Зо ран 70, 1495
Сте фа но вић, Мир ја на 2, 70, 93, 1438, 

1478, 1496
Сте фа но вић, Ра да 70
Сто јиљ ко вић, Вла да 70, 93
Стој ко вић, Гра ди мир 70

Тар та ља, Гви до 70, 93, 1477
Тер зић, Не дељ ко 70
Те шић, Мом чи ло 70, 1504
Ти мо ти је вић, Бо жи дар 2, 70, 93, 1436, 

1472, 1489, 1559
То до ро вић, Гор да на 2, 1434
То до ро вић, Ми ро љуб 1453, 1507
То мић, Ра де 1459
То ми чић, Злат ко 1460
То шо вић, Ри сто 2, 1516
Три фу но вић, Ду шко 2, 70, 93, 1541

Ћо пић, Бран ко 70, 93, 1480
Ћо ри лић, Љу бо мир 70, 93
Ћу ла фић, Дра го мир 70, 93

Угре шић, Ду брав ка 93, 1502

Фи шер, Ђор ђе 70, 93, 1479

Хор ва тић, Ду брав ко 1455
Хри бар, Бран ко 93
Хри стић, Јо ван 2, 1415, 1498

Ца рић, Во ја 70, 93, 1542
Це ко вић, Иван 70, 93, 1487
Црн че вић, Бра ни слав 70, 93, 1560

Чу дић, Пре драг 70, 93, 1513

Шен фелд, Кор не ли ја 1494
Шо љан, Ан тун 1456
Ште фан, Фло ри ка 2, 1428, 1514
Шу ји ца, Бо жи дар 2, 1445, 1523, 1550
 



493

РЕ ГИ СТАР ПРЕ ВО ДИ ЛА ЦА

Алек сиу, Лу чи јан (Ale xiu, Lu cian) 3093, 
3113

Али, Фа хри 523
Ал ма жан, Слав ко (Al mă jan, Slav co) 82, 

299, 331, 385, 1253, 1254, 1367, 1381–
1391, 2756–2758, 2849, 2922, 3880

Ал та нај, Фер да на Е. в. Ел ма зо вић Ал та нај, 
Фер да на 

Асписова, Олга Станиславовна (Аспи со
 ва, Ольга Ста ни сла вов на) 3489

Ба ба, Јо ан (Bába, Ioan) 82, 1108, 1217, 1218, 
1220, 1253, 1254, 2014, 2053, 3470

Ба зи лев ски, Ан дреј 3487, 3489, 3490, 3498, 
3501, 3523, 3527, 3533, 3567–3570, 
3572, 3575, 3577, 3578, 3588–3591, 
3594, 3598–3600

Бај рам, Ибра хим (Bayram, Ibra him) 640
Бе лур, Ир фан (Bellür, Ir fan) 381–384, 387–

390, 519, 521, 522, 524, 541–543, 545– 
547, 577, 580, 581

Бра шњо, Иштван (Brasnyó, István) 15, 
190, 386, 641, 644, 646, 678, 679, 694, 
736, 2848, 2850, 2852–2856, 2925, 
2960, 3117

Бу га риу, Ју ли јан (Bu ga riu, Iu lian) 362, 2876, 
2944

Вар дар, Ху са ме тин (Var dar, Hüsa met tin) 
699

Ви те зо вић, Ми ло ван 2713–2715

Гај та ни, Адем (Gajtani, Adem) 284
Гво зде но вић, Сла во мир 3093, 3113

Де ва, Агим 23
Де вић, Ва лен ти на (Де вич, Ва лен ти на) 2768
Де мак, Ми ро слав (Demák, Mi ro slav) 2875, 

3747
Ди шо, Ну срет (Dişo, Nu sret) 548, 645, 691
Дум бра ве а ну, Ан гел (Dum bră ve a nu, Ang

 hel) 82, 385, 1253, 1254, 2756–2758, 
3880

Ел ма зо вић Ал та нај, Фер да на (El ma zo vić 
Al ta nay, Fer da ne) 544

Жи ван че вић, Ни на 1359
Жо рав ски, Ка зи мјеж (Żóraw ski, Ka zi mi

erz) 520

Зеј не ли, Ра ма дан 578, 579, 582
Зе ке рија, Не џа ти (Ze ke riya, Ne ca ti) 639, 

692, 693, 2811
Злат ни ко ва, Дра га (Zlatníková, Dra ga) 643
Зу бац, Пе ро 2706–2716

Ја зић, Ђор ђе 2768
Је ни хен, Ман фред (Jähnichen, Man fred) 

3265, 3266
Јон, Ду ми тру М. (Ion, Du mi tru M.) 713715

Ка њух, На та ли ја (Канюх, На та лия) 948, 
950

Кр ду, Пе тру (Cîrdu, Pe tru) 676, 677



494

Ла ту шињ ски, Гже гож (Ła tuszyński, Gr ze
 gorz) 3400–3408, 4101

Ли зде, Ја сна 1224, 1228, 1233, 2017, 4410
Лин дро, Ми лош 2842, 3115
Лип ка, Фран ти шек (Lipka, František) 698, 

700710, 2888, 2889, 2901–2903
Лу двиг, Ро џер (Lud wig, Ro ger) 2766
Лу то ли, Са лих (Lu tol li, Sa lih) 23

Ма нев, Ев тим 2769, 3741
Ма та, Кор нел (Ma ta, Cor nel) 3746
Ми ли че вић, Бо ри ша 2812
Мом чи ло вић, Бран ко 189
Мра о вић, Дра ган 66, 1079, 3994

На за ров, Ки рил (Назъров, Ки рил) 3362
Нај до ски, Ђор ђи ја 178, 179 
Неј ге ба у ер, Алек сан дар 2765
Но ва ко вић Ло пу ши на, Је ли ца 2977

Пи вин ски, Алек сан дар Ада мо вич (Пи
вин ский, Александр Адамович) 
3498, 3501, 3533

Под го рец, Ви дое 22
Под ри мја, Али 181 
По пов ски, Гли гор 22, 538, 539, 549

Ра јић, Ја сна 4677
Ра ма да ни, Му са 181
Ра мач, Ми хал 2877, 2924, 3748

Ран ге лов, Ден ко 3362
Ри мар, Ме ла ни ја (Ри мар, Ме ла ния) 1219, 

1281, 1404

Сил ја нов ски, Љуп чо 22
Си љан, Ра де 29, 3116
Ску бан, Ни ко ла (Ску бан, Ми ко ла) 235
Ста мен ко вић, Ве сна 4677

Ту ри, Га бор (Túri, Gábor) 2878, 2925, 3117
Ту ши јак, Ју рај (Tu ši ak, Ju raj) 361

Фи леп, Га бор (Fülöp Gábor) 2925, 3117, 
3749, 3752, 3769, 3771

Фло ра, Јо ан (Flo ra, Ioan) 2851

Хен чел, Ел ке (Hentschel, El ke) 2978
Хор њак, Ме ла ни ја (Горняк, Ме ла ния) 1318
Хо џа, Мех мед Али (Hox ha, Meh me da li) 

26, 642
Хре ља, Ге рал ди на (Hre lja, Ge ral di ne) 741
Хро њец, Ви ћа зо слав (Hro nec, Vít’azoslav) 

191
Ху до лин, Ју риј 1395, 1396 

Циц ка, Јан (Cic ka, Ján) 332

Чи ви ли хи на, Ири на 716719, 737

Ше во, Алек сан дар 3197
 



495

РЕ ГИ СТАР НЕ РАЗ РЕ ШЕ НИХ ИНИ ЦИ ЈА ЛА

В. В. С. 3925
В. М. 3926

Д. Иг. 3956–3959
Д. С. 3960

Ж. Б. 4018, 4019
Ж. М. 4020

Ј. Г. 4037
Ј. Л. 4038

К. Р. 4058, 4798

М. О. 4106

Н. Г. 4169

Р. М. 4247

С. Н. 3649

П. К. 4196

Регистре сачинила
Гордана Ђилас





497

САДРЖАЈ

Пред го вор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
1962–2015

Књи ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При ло зи у ли сто ви ма, ча со пи си ма и књи га ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пе сме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Про за . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Па ро ди је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тек сто ви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ка зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пред го во ри, по го во ри, увод не на по ме не, бе ле шке и ре цен зи је . . .

Пре во ди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Књи ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ло зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пе сме и дру ги при ло зи у ан то ло ги ја ма, иза бра ним де ли ма и 
чи тан ка ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Књи ге у ко а у тор ству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ин тер вјуи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Интер вјуи П. Зуб ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ин тер вјуи са П. Зуб цем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При ре ђи ва ње, из бо ри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Књи ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ло зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ли те ра ту ра о стваралаштву П. Зубца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Књи ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ло зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пе сме и при че по све ће не П. Зуб цу и оне у ко ји ма се по ми ње . . . . .

5

25

96
96

174
175
189
222
236

270
270
270

271

345

348
348
349

357
357
364

370
370
370

413



498

II
2016–2020

Књи ге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При ло зи у ли сто ви ма, ча со пи си ма и књи га ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пе сме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Па ро ди је . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тек сто ви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ка зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пред го во ри, по го во ри, увод не на по ме не, бе ле шке и ре цен зи је . . .

Пе сме и дру ги при ло зи у ан то ло ги ја ма, иза бра ним де ли ма и 
чи тан ка ма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Књи ге у ко а у тор ству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ин тер вјуи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ин тер вјуи са П. Зуб цем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При ре ђи ва ње, из бо ри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Књиге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ли те ра ту ра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
При ло зи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пе сме и при че по све ће не П. Зуб цу и оне у ко ји ма се по ми ње . . . . .

Ре ги стри

Ре ги стар име на . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре ги стар ау то ра о ко ји ма је пи сао П. Зу бац . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре ги стар па ро ди ра них ау то ра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре ги стар пре во ди ла ца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ре ги стар не раз ре ше них ини ци ја ла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

421

429
429
441
441
442
442

448

453

453
453

454
454

454
454

457

461
482
490
493
495



Гордана Ђилас
БИБЛИОГРАФИЈА ПЕРЕ ЗУБЦА

1962–2020

Издавачи
МАТИЦА СРПСКА

Матице српске 1, Нови Сад
АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Жарка Васиљевића 2А, Нови Сад

За издаваче
Проф. др Драган Станић,

председник Матице српске
Др Небојша Кузмановић,

директор Архива Војводине

Стручни сарадник Одељења
Александра Јовановић

Лектор и коректор
Гордана Ђилас

Технички уредник
Вукица Туцаков

Прелом
Владимир Ватић, Графит, Петроварадин

Штампа
ЈП Службени гласник, Београд

ISBN
9788679463679



CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

012 Zubac P.

ЂИЛАС, Гордана, 1958-
Библиографија Пере Зубца : 19622020 / Гордана 

Ђилас.  Нови Сад : Матица српска : Архив Војводине, 
2021 (Београд : ЈП Службени гласник).  498 стр. ; 24 cm. 
 (Едиција Библиографије / Матица српска, Нови Сад)
Тираж 500.

ISBN 9788679463679

а) Зубац, Перо (1945)  Библиографије

COBISS.SRID 45289481






	Blank Page
	Blank Page

