
Перо Зубац, 

председник жирија Шантићево перо 2015. 

 

Биографија 

Рођен у Невесињу, 30.маја 1945. Основну школу завршио у 

родном месту, а експерименталну гимназију у лиштици и 

Зрењанину. Студирао књижевност јужнословенских народа на 

Филозофском факултету у Новом Саду. Члан Удружења 

новинара Југославије, Друштва књижевника Војводине и 

Удружења књижевника Србије. 

Објавио 50 књига поезије, 20 књига песама за децу, једну књигу есеја („Ти дани“, 

Стражилово, Нови Сад, 1976), лирску студију о Ленки Дунђерској, три књиге пародија на 

југословенско песништво (Пантологија нова, Смејуљци, Перодије), 16 антологија 

југословенског и страног песништва. На стране језике преведено му је 7 књига (две књиге 

на македонски, две на албански, једна на мађарски, једна на италијански језик и једна на 

румунски језик), а песме су му превођене на двадесет светских језика. Налази се у десетак 

страних и преко три стотине српских антологија песништва и песништва за децу. 

Био је главни уредник студентског листа ИНДЕКС, главни и одговорни уредник часописа 

за културу ПОЉА у Новом Саду, уредник загребачке ревије ПОЛЕТ, уредник скопске 

МИСЛЕ, часописа „Детињство“ Змајевих дечјих игара и часописа за децу „Витез“ из 

Београда, сарадник бројних југословенских ревија, часописа и листова. Као новинар, имао 

је своје колумне и фељтоне у “Борби” (Београд), “Побједи” (Подгорица), “Свијету” и 

“Недјељи” (Сарајево), “Оку” (Загреб), “Дневнику” (Нови Сад), “Полету” (Загреб), “Раду” 

(Београд), “Гласу омладине” (Нови Сад), “Уни” (Сарајево), “Суботичким новинама” 

(Суботица)... 

Објавио је (са Гораном Бабићем, Луком Паљетком, Владимиром Николићем) драму 

“Мудбол”, изведену 1968. године, позоришни комад “Вратио се Николетина” (са 

Драганом Јерковићем), изведен у Београду 2000. године, ТВ драму “Избацивач”, која је 

емитована 1979. године, на ТВ Нови Сад и ТВ Београд. 

Написао је либрето за балет “Бановић Страхиња” Стевана Дивјаковића и либрето за оперу 

Мирослава Штаткића “Ленка Дунђерска”. 

На стихове Пера Зубца компоновано је више кантата, соло песама, ораторијума, а за 

стихове је добио најзначајније награде на југословенским фестивалима у Опатији, 

Београду, Подгорици, Нишу, Доњем Милановцу, Панчеву, Рожају, Никшићу. 

Написао је сценарија за 8 документарних филмова и целовечерњи филм “Центар филма” 

из Београда о Јовану Јовановићу Змају. Добио је Златну повељу међународног 

Београдског фестивала документарног и краткометражног филма за сценарио филма 

Кароља Вичека “Пинки”. 

Реализовао је педесетак мултимедијалних спектакала (Дани младости, логорске ватре, 

отварања олимпијских такмичења), а као телевизијски аутор и уредник написао је и 

реализовао преко четири стотине сценарија за документарне, музичке, забавне, уметничке 

и емисије за децу и младе. Уредник је популарних југословенских серијала за децу 

“Музички тобоган” и “Фазони и форе”. 

Био је уредник популарне серије класичне музике Радио-телевизије Србије „Хармонија 

сфера“, шеснаест филмова о савременим композиторима класичне музике. 
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Признањa 

За књижевни рад награђен је значајним југословенским наградама као што су: “Награда 

пунолетства” ОК ССО Нови Сад, “Горанов вијенац”, “Горанова плакета” за књижевност за 

дјецу, “Јован Поповић”, “Жарко Васиљев”, Октобарска награда Новог Сада, Повеља 

Новог Сада, Награда ослобођења Мостара, Златна плакета града Вуковара, Велика повеља 

града Краљева, Награда ослобођења Кикинде, “Златна кап сунца Мостара”, “Стражилово”, 

“Змајев штап”, Награда Сремских Карловаца “Павле Адамов”, Годишње награде Радио 

Београда, Награде “Змајевих дечјих игара” за књижевност за децу, награда “Стара 

маслина” за књижевност за децу, Бар, “Гашино перо”, Лазаревац, за животно дело у 

књижевности за децу, “Златни кључић” Смедеревске песничке јесени за књижевност за 

децу, Златна чаша манифестације “Чаша воде са извора”, Награда ослобођења Војводине. 

Заступљен је у читанкама и лектири у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини. 

Радови  

Објавио је више текстова о југословенској периодици на теме из совјетске и руске 

уметности. Писао је о С. Јесењину, В. Мајаковском, Б. Пастернаку, М. Цветајевој, О. 

Мандељштаму, В. Висоцком, В. Полонској, Ц. Ајтматову и другима. 

Поему „Мостарске кише“ у преводу Ирине Чивилихине, објавио је московски часопис 

“Работница” (фебруар 1988.) у тиражу од 19.750.000 примерака. Неколико његових песама 

преведено је на руски језик и објављено у руским ревијама. Поема “Руска варка” 

објављена је и на италијанском језику, у Барију 2001. године. 

Преводи Пера Зубца песника руских војника палих у отаџбинској војни, посебно песме 

Захара Городијског, објављени су у Југославији, а песма “Кад ми часи смрти постану 

блиски”, дуго година је веома популарна међу младима у Југославији. 

Перо Зубац живи и ствара у Новом Саду. Запослен је у Радио-телевизији Србије, 

Телевизији Нови Сад, као одговорни уредник Редакције програма за децу и младе. 

 

 

 

Aна Марковић,  

други члан жирија Шантићево перо 2015. 

 

Рођена 1980. године у Крушевцу. Завршила Гимназију у Крушевцу 1999. 

и исте године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, 

одсек Српска књижевност и језик. Објавила две збирке песама, Капија 

богиње Иштар 1996. и Немирне душе 1999. Освајала награде на 

литерарним конкурсима на републичком и међународном нивоу и објављивала песме у 

књижевним часописима и зборницима (Багдала, Крушевац). 

Дипломирала у септембру 2004. године, прва у генерацији, и исте године се запослила у 

Седмој београдској гимназији где и даље ради.  

Објављује стручне радове из области методике наставе (Аговање – обрада првог певања 

Мажуранићевог спева Смрт Смаил-аге Ченгића и О рецепцији и могућим линијама 

изучавања збирке Тражим помиловање Десанке Максимовић, Школски час, часопис за 

методику наставе српског језика и књижевнсти), стручне радове из књижевности 

(Пирамидална структура збирке песама Рез Васка Попе, Кораци), а коаутор је Приручника 

за наставнике српског језика и књижевности (Едука, Београд, 2014).  



Учествовала на Четвртој међународној конференцији наставника јужнословенских језика, 

излагање из области методике наставе књижевности (Брно, Чешка, 2013) и на 

Симпозијуму о Бранку Ћопићу, излагање о лексичким слојевима Баште сљезове боје 

(Бања Лука, Република Српска, 2013). 

У Седмој београдској гимназији годинама води две секције, драмску и секцију креативног 

писања и поносна је на бројне ученике који су своје време посветили заједничким 

креативним активностима. Припремила  неколико позоришних представа, од којих је 

најуспешнија била Не играј не Енглезе, која је освојила чак тринаест награда на свим 

нивоима такмичења у школској 2012/2013. години.  Обе секције учествују у припреми 

новогодишњих представа које се играју за малишане (у вртићима и основним школама), а 

саруђују са ликовном и музичком секцијом школе. 

Сваке године  ученици освајају награде на важним књижевним конкурсима – Гордана 

Брајовић у Алексинцу (пет година за редом награде за поезију и прозу); неколико 

Пекићевих награда за прозу, поезију и есеј (такмичење се организује за београдске 

гимназијалце); награде Друштва Свети Сава; награде Невладине организације уметника 

Вилиндар из Ниша; награде за кратке приче и драмско стваралаштво на Палилулској 

олимпијади културе и Звездаријади; бројне награде на Ђачким песничким сусретањима 

Звездаре и Београда; награде за кратке приче Невладине организације Астра; награде за 

ауторски драмски текст на фестивалу који организује Филолошка гимназија из Београда; 

награда на конкурсу Центра за културу и уметност Шумице...  

Чланови секције две године су учествовали и на Међународној песничкој манифестацији 

Трагови на песку (Бечеј). 

Секција креативног писања Седме београдске гимназије освојила је две награде Друштва 

за српски језик  и књижевност Србије, Другу награду  за рад у школској 2013/2014. години 

и Трећу награду за школску 2014/2015. годину. За ових неколико година, ученици су 

освојили преко педесет награда на различитим такмичењима и литерарним конкурсима.  

Организује одласке ученика на трибине и књижевне вечери. Сарађује са библиотекама 

Мома Димић, Змај, Невен, Бранко Миљковић, организује књижевне сусрете (неколико 

година обележава се Дечија недеља на Звездари у Библиотеци Мома Димић, књижевни 

сусрет у част Мике Антића, промоције књига савремених аутора, поетски сусрет поводом 

Дана заљубљених, Дана жена, промоције стваралаштва младих...).  

Координатор је Фестивала младих Звездаријада и ментор (литерарно и драмско 

стваралаштво).  

Неколико радова из области примене нових технологија у настави   објављено је  у Бази 

знања Креативне школе (Експериментални авангардни час, Десанка Максимовић Тражим 

помиловање, Мултимедијална шетња кроз средњовековну Србију, Књижевност кроз 

призму мудрости) и Бази знања Сазнали на семинару применили у пракси (Тајни 

пријатељи, Седма страна света – драмска секција Седме београдске гимназије), као 

примери добре наставне праксе (организатори Мајкрософт и Завод за унапређивање 

образовања и васпитања). 

Рад са радозналим младим људима је највећи извор мотивације, енергије и идеја за рад, 

како у настави, тако и у ваннаставним активностима.  

 

 

 

 



 

 

Оливерa Вукотић, 

трећи члан жирија Шантићево перо 2015. 

 

Рођена 1970. У Краљеву. Дипломирала Историју уметности на 

Филозофском факултету у Београду 1995. године. 

Године 1996. радила као професор Ликовне културе у Првој 

економској школи у Београду.  

У периоду 1997/98. радила у Музеју савремене уметности у Београду. У новембру 1998. 

положила стручни испит и стекла звање кустоса.  

За Енциклопедију српског народа и енциклопедију Знамените личности Срема написала 

на десетине одредница о сликарима, вајарима, графичарима и историчарима уметности.  

Приређивач бројних ауторских, студијских, проблемских и сл. изложби, аутор бројних 

текстова, селектор по позиву, ангажована за бројне струковне активности. (детаљније у 

наставку). По позиву, радила изложбу приређену поводом обележавања 70 година 

постојања Факултета ликовних уметности у Београду и тд. Између осталог радила и 

селекцију, писање студијског текста и др. за изложбу „Читање линије“ – представљање 

графичке збирке из фонда Дома војске Србије (Београд, мај 2014.), као и за изложбу 

„Исповести југословенске модерне“ – представљање збирке радова на папиру из фонда 

Дома војске Србије (Београд, јануар 2015). 

Аутор концепције и приређивач проблемских предавања и трибина различитих садржаја  

на Факултету ликовних уметности у Београду и другим институцијама културе у земљи 

(детаљније у наставку). Оснивач и предавач „Школе ликовне критике“ на Коларчевом 

народном универзитету.  

Члан и председник у бројним селекцијама и жиријима (детаљније у наставку). 

Током 1998. радила на радију ЈАТ и правила прилоге о уметности. Од 1998. до 2011. за 

многе дневне новине, недељнике и часописе написала преко пет стотина стручних 

текстова (критике, прикази, осврти, интервјуи). Од дневних новина то су: Експрес, 

Борба,Дневне новине  (Београд), Дневник (Нови Сад) и Глас српски (Бања Лука), од 

недељника: Репортер, Време и Нин (Београд), Недељни дневник (Нови Сад), Монитор 

(Подгорица) и Република (Бања Лука), а од часописа: Ликовни живот (Београд) и Кораци 

(Крагујевац).  

Од јануара 2005. до децембра 2010. стални сарадник НИН-а (детаљније у наставку).  

Оснивач и уредник уско специјализованог интернет портала Огледало визуелне уметности 

– www.ogledalovu.com од 1. децембра 2005. године до новембра 2013. .  

Аутор једне књиге и две монографксе студије (детаљније у наставку) 

Уредник и кустос Галерије 107 у Земуну од јануара 2007. године до јуна 2013. године 

(уређивање програма, концепција, поставка свих изложби које се одржавају у галерији и 

све пратеће активности). 

 

Кустос Галерије УЛУС од 15. јула 2013.  

Члан AICE (Међународног удружења историчара уметности). 

 

 

 

http://www.ogledalovu.com/


Награде:  

Добитник годишње награде УЛУПУДС-а за 2007. годину за изложбу Рудолф Габерц – 

селекторски рад, аутор текста и поставке изложбе, ФЛУ Београд; за ауторску изложбу 

„Изазови акварела“, Чачак, Београд, Сомбор и другу активност. 

Добитник годишње награде УЛУПУДС-а за изложбу „XIII Пролећно Анале“ као најбољу 

ауторску изложбу у 2009. години.   

 

Тренутно ради изложбу (писање текста, селекција и др.) представљање цртежа, акварела и 

пастела из збирке Дома војске у Београду која је планирана за јануар 2015. Такође, 

ангажована и за писање студијског текста (један од три) у монографији Дому восјке у 

Београду (публиковање је планирано за прву половину 2015.). 

 

 

Мр Душица М. Филиповић, 

селектор Kњижевног конкурса Шантићево перо 

Душица Филиповић рођена је 3. августа 1971. године у Чачку. 

Детињство је провела у Гучи, где је завршила основну и две године 

средње школе, а гимназијску диплому стекла је у Гимназији у 

Чачку. Дипломирала је српску књижевност и језик на Филолошком 

факуктету  у Приштини, а стручно усавршавање наставила  на последипломским  

студијама у Београду, где је, одбранивши тезу Мушки и женски принцип у прози 

Милоша Црњанског, стекла академско звање магиста филолошких наука.  Од 2002. 

године ради као професор српског језика у Основној школи „Алекса Шантић“  у 

београском насељу Калуђерица. Бави се унапређивањем педагошке праксе примењујући 

методику креативне наставе. Живот школе у којој ради обележили су њени ауторски 

пројекти: Билтен Живот је леп (2004, 2005), Ћућорење (2005), Откуцајићирилице 

(2005), креативна радионица - драмски студио Нико као ја у сарадњи са Библиотеком 

града Београда (2006),  Шантићеви дани и Шантићево перо (чији је координатор и 

стални члан жирија од 2007. године), Бескрајни плави круг и у њему: 

МилошЦрњански (биографско- аналитички и теоријско- естетички пресек живота и 

стваралаштва великог српског писца, мултимедијални модул огледног часа књижевности, 

2007). За менторски рад са ученицима добила је више признања од којих се издвајају 

равноправна награда у категорији колективних  ученичких радова на 14. традиционалном 

ликовном и литерарном конкурсу „Светосавље и наше доба“ (Нови Сад, 2005)  и друга 

награда на 11. књижевним сусретима „Гордана Брајовић“ (Алексинац, 2008) за менторски 

рад са учеником Арула Алексом. Рад „Откуцаји ћирилице“ постао је трајна својина 

Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, а мултимедијални час  посвећен 

Милошу Црњанском трајна својина Задужбине Милоша Црњанског у Београду. 

Први објављени рад био јој је песма у зборнику студентске поезије  Док климаволутам 

светом  (Приштина, 1992). Објавила је више есеја о српским сликарима Радиславу 

Тркуљи, Бранку Миљушу, Саши Филиповићу, Горану Стојчетовићу, Даници Басти и 

неким другим. Један рад објављен јој је у Видину (Бугарска). 



Као мајци четворо деце, 2006. године, на Видовдан, Епархија Рашко-призренска доделила 

јој је сребрни Орден Мајке девет Југовића, 2012. године постала је носилац Повеље 

почасног грађанина царског  града SIRMIUMA, а на Видовдан, 2014. као мајци петоро 

деце уручен јој је и златни Орден Мајке девет Југовића. 

Живи у Београду. 

Ово је допуњена биографија првобитно објављена у: Писци из Драгачева, приредили 

Радован М. Маринковић и Зоран Маринковић, Завичајна библиотека, књига друга, 

Библиотека Општине Лучани, Гуча, 2010, стр. 209-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


