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Ljubica Stojanović

pognute glave
žena u crnoj haljini -
isprača prošlost

…

setva u jeku
i strašila se bude -
gle, ptice beže

…

očima tražim
na putu zaborava -
bar tvoju senku

…

kraj starog hrasta
bude se visibabe -
stiže proleće
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Tatjana Tomić

promiču sjene
na moćnim harlijima
auto gmiže

...

za svaki slučaj...
kraj art-lampe na stolu
starinski svjećnjak

...

u ljetnu večer
miris svježeg sijena
egzodus trave

...

gori horizont
oblak podnevne jare
obavija  grad
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Stevo Bzdilik

U njenom oku
arabesku ljubavi 
umiva suza. 

…

Kiša, pa sunce ... 
i vrapčić u barici - 
majsko popodne. 

…

Pogled iz voza; 
polje divljih makova. 
Srce ubrza.

…

Sja na ormaru 
u sobi žuta dunja - 
umesto sunca. 
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Margita Zmijanović

Dekor, olovka, A4

Maslačak, batik, 156 x 101 cm
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Margita Zmijanović

Momenti, olovka, A4

 Na obali Vltave, 
olovka, A4
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Margita Zmijanović

Pogled u travi,  
olovka u boji, A3

Živeti u talasima 
olovka, A4
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Emina Vildić

Nježni povjetarac.  
To samo ptice 
mašu krilima

***
Tih mjesec.     
Umoran.               
U njemu su suze svijeta... čeka jutro

***
Noć.        
Tama.   
Hladno je...Tabut.

***

Bijeli lotosi.     
Plutaju. 
Misli.
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Emina Vildić

Bijeli pokrivač.                
Nad zemljom 
i pod zemljom.

***
Gmižu crvi, bijeli,          
po crnilu teškom,        
i po nama!

***

Komadići tkiva,      
rasuti,     
kao težnje i želje.

***
Ostaci bijelih kostiju 
i latica trešnje,      
hrana za nadu!?
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Dragana Ćatić

Tako malecne,
al’ čudesa za radost:
haiku pesme.

...

Zvuci sirene
na izlet pozivaju. 
Brodić u luci.

... 

Crvene tačke
pokraj starog puteljka:
Njišu se bulke.

...

Pamti se slika:
puž pošao u šetnju,
za njim i pužić. 
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Jelena Jeka Kočović

Mirišu lipe
dišem punim plućima.
Cvrkuću ptice

...

Upeklo sunce
osećam tu vrelinu.
Miriše seno

...

Mesec se smeši
uživam u vreloj noći.
Blistaju zvezde

...

Pahulje lete
pucketa vatra u kaminu.
Šuma spava
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Miroslav Mišel Boltres

Iz peći dođe
Zagolica nozdrve
– Miris pogače.

...

Radost jutarnja
Mače mi došlo na prag
Gostić lep i drag.

...

Napušten salaš 
Škripe vrata ambara
Korov posvuda...

...

Noć okolo nas
Zavija napušten pas
– Boli samoća.
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Оливера Шестаков

Сакупљам речи,
што падају са звезда.
Месец прислушкује.

...

Муња севну,
на небу остаје само
траг тишине.

...

Почиње киша,
спира латице љиљана.
Жеђ је прошла.

...

Облак на дрвету,
у наручју грана дрема:
Небо у корпи.
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Оливера Шестаков

Поглед у лице
сунцокрета у пољу:
сишло Сунце.

...

Зрикавци зричу,
само се песма чује:
летња ноћ.

...

Снег веје,
нестају трагови срне
- зимски сутон.

...

Беле крпице
у лету са облака:
пахуљице беле. 
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Оливера Шестаков

Чипкане завесе
на дрвеном прозору
- чувају руже.

...

Жуто и плаво
у башти и на небу
- дан и ноћ.

...

Рука у руци
две половине целине
- питање и одговор.

...

Моја сенка 
поред мојих стопала
- неминовност.
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Mirjana Milačić - Bajić

Zaljubio se cvet 
u sunce, sa skutom
prepunim rose
 
...

Grmlje života
okrenuto prostoru
opet žubori  

...

Krilima sanja
zaljubljenik dana
cvkutom diše 

...

Muzika vremena
sama bosonoga hodi
rekama nadošla
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Младомир Кнежевић 

Киша пада
остареле ципеле
опране ноге

...

Са брега
видик се пружа
често у беспуће

…

Пут љубави
води у комшилук
без оправдања

…

Нема потпоре
за љубавне јаде
осећаји су то
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Младомир Кнежевић

Крадући љубав
изгубих себе у трену
празна душа

...

Цветна долина
јоргована мирише
пчеле зује 

...

Трешња је
радост пролећа а крушка
суморне јесени

...

Пронашла би
љубав место ако је време
без облака
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Младомир Кнежевић

Путем предака
пуно странпутица
веза је слава

...

Орошена кишом
љубав је завршена
кафана чека
...

Насловна страна
говори нам шта није
у садржају

...

Тражећи њен лик
погреших странпутицу
видех нема је
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Snežana Marko - Musinov

Novo uzdarje
iz ruku primih toplih
poletnih, brzo.

...

Namakoh osmeh 
na lice ostarelo
često sumorno.

...

Padaju maske
životne, jako bitne
i greške sitne.

...

Priroda budna
obasjana zracima
sunčanim,  živi.
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Snežana Marko-Musinov

More plavilom
svojim jadranskim tamo
vri. A, gde smo mi?       

*
Širokogrudo
nalazište rudno, dno
sudbine nosi.        

*
Lutanja bole
razasuta van škole
naših saznanja.    

*
Belilo snega
sa čistoćom je sprega
uvek bivalo.     
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Snežana Marko – Musinov

Trkačka staza
životna sužava se
sve jače, bolno.  

*
Razočarani,
usled nesna, bledilom
obojeni su.     

*
Čaše vode dno
vidljivo je sumorno;
od vina mutno.   

*
Ogledna polja
kompjuteri zamene,
rod podbacio.   
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Marina Raičević

Mesec je jastuk
na kome oblak sanja
novu plovidbu

...

Zarobljen vetar
usnuloj brezi jeca
o bolu jutra

...

Tako lagano
iz zagrljaja svog Sunca
beži novi dan

...

Umiven  talas
na plavetnilu hladnom
ka obali hrli



27

Gordana Radovanović

Mraz skida šešir.
Livada ogrnula
šal za proleće.

...

Mozaik dana.
U magli razbacane
kockice smisla.

...

Kočijama sna
krivudaš zatravljenom
stazom prošlosti.

...

Drveni konjić
kroz zlatne dveri hita
u vrt detinjstva.
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Snežana Samčević Cvetkoski
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Nina Kovačić

večernji zefir
sve teže raspliće
sjene trstike

...

na dimnjaku
uhvatio rodu
foto-aparatom 

...

modrih usnica 
juri iz mora u majčin
topli zagrljaj 

...

bezlisna krošnja
jato vrana smračilo
poslijepodne
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Nina Kovačić

na jezeru
zanjihao se zvonik
lahorom taknut

...

na kraju dana 
ratar se časti pogledom 
na zalazak sunca 

...

u hladovini 
magarac tjera muhe 
trzajem uha

...

iznad zapuha
cvjetaju tratinčice
na zidu škole
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Stanka Amon Raičković

Sa lovćenske litice
Plamen nežno palaca.
Sunce se rađa.
...

I prema potomcima
Osmijeh klizi dugo.
Kuća za svica.
...

Vraćaju se selice
U južnu kolijevku.
Sjever smrzava.
...

Sa olujnim kapima
Zlatasti zrak sunca
Usukao se.
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Stanka Amon Raičković

Skroviti korijeni
Oživljavaju polje.
Potomci naši.

...

I rijeka Bojana
Čezne za prapočetkom.
Vraća mu se.
...

Noću nebom vijore
Pozlaćene žarulje.
Nijeme komete.
...

Osluškujem. Ne dišem.
Sa granama se igra
Blagi vetrić.
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Stanka Amon Raičković

Večernja pjesma popca
Posvuda utihnula.
I trava spava.
...

Iza Zekove glave
Palaca novi požar.
Sunce pomalja.
...

Gdje kamen kamen diže
Gdje vrh se vrhom veže.
Gore su moje.
...

Zrak sunca na kiši
Kap vode u pustinji
Oči ljubavi.
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Ани Стаjкова – Иванова 

оголела шума
тужно дрвеће рони
сузе листопадне

...

зрикавац зриче
у летноj ноћи хвалу
за жито зрело

...

шарене краве
пегаве шеталице
кроз голо жбуње

...

снежне су чипке
покривач драгог Бога
за хлебну сетву
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Ани Стаjкова – Иванова 

сребрно перо
слетело крај прозора
писмо анђела

…

камена коцка
на сомборском сунцу
војвођански стил

...

луна засјала
усред звезданог јата
врата за снове

...

вино – суза
од Бога расута
на распеће
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Ани Стаjкова – Иванова 

растанак jе 
отров убилачки
тамна месечина

...

из процват воћке
лопта излети, као
птица без крила

...

из зеленог жита
проклијала је нада
за пуни амбар

...

црно је као
угаљ, зачеће за ову
вољену земљу
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Никола Д. Сарајлија

сунце на брду
пријатељи на трему
време је чају

***
прегршт латица
нежно јездући ка дну
звезде по своду

***
сунце залази
месечина у мору
звезде кроз поље

***
птица и цвеће
слика на месечини
оквир од ветра
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Sonja Buljević

Skrivena iza tijela
pred licem mjesečine
korača sjena.

...
Prvi sjaj ranog
svitanja rastjerao
noćnu tamu.

...
U proljetnoj noći
šapat polja s mjesecom
valovi mirisa.

...
Obasjan suncem
na plavom različku
bijeli leptir.
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Ljubinka Ljupka Dimitrijević

Oblak se u vito 
kolo uhvatilo 
vrtlog ga proguta. 

…

Mislilac se vraća
u stoleća mrtva. 
Traži početak mraka. 

…

Dugme na košulji
otkopčano
a,  ona opatica.

…

Lep je stručak bele rade, 
momčić je udvarač 
pravi. 
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Ljubinka Ljupka Dimitrijević 

Suton stigao, 
ostatak dana 
osvetljava svršetak rada. 

…

Sazvežđe, 
slova užarena
azbuka na ramenu sveta.

…

U korist dana
sejač punom šakom 
u brazde novu žetvu baca. 

…

Nebo zaplakalo,
pahulje 
više ne dišu. 
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Jelisaveta Popović

 

Auto-portret

 

Grad iz mašte
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Jelisaveta Popović

Grafiti 2017

Tinejdžer
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Milan S. Kosović

Drema kukurek
Sneg se lagano topi
Budi se život
         
...

Sletele rode
Plavetnilo sa neba
Pada u potok

...

Voda na dlanu
Pčela želi da sleti
Da utoli žeđ

...

Zaleđen ribnjak
Krekeće mala žaba
Krije je bršljan
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Tanja Ajtić

Crvena ptica u bašti,
vesnik proleća
a svuda veje sneg.

…

Guraju me.
Pomeram se.
Ne prestaju.

…

Sejem seme.
Želim izdanak
a sebe tražim.

…

Talasi reke besne.
Miriše na kišu.
Ja očekujem sunce.
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Tanja Ajtić

Voda iz oluka kaplje.
Mirno je sve.
U srcu strah od noći.

…

Galeb krešti gladan
doziva kišu.
Talas je veliki do neba.

…

Nisam isti čovek.
Srce je drugo.
Sanjam tuđe snove.

…

Sanjam Božur.
Srce kuca.
Za drugog zvono zvoni.
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Albina Pramenković

Padale su  
jesenje kiše, 
vodopadi veličali Boga.

---

Gluha je noć, 
kiša o prozor udara, 
sjećanja pokrivam. 

… 

Otvorih vrata slučajno, 
ispred kuće, 
gladni psi. 
 
…

Ljuštim komadiće sunca, 
gola zvjezda, 
nađoh želju. 
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Dušan Kostadinov

Jež, tempera
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Dušan Kostadinov

Dinosaurus 1, voštane i drvene bojice

Dinosaurus 2, voštane i drvene bojice
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Zada Šahdanović

Jesenje nebo 
prekriva mjesečinom
moju samoću

…

Jezivo šuplja
vodenica u tami
Pustoš u duši

…

Sova na grani
sanjivost u očima
Obuzdani nemir.

…

Golo drveće
posrebrenih vrhova
pjesma se radja.
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Јован Бајц

Градинар руже
процвале орезује
у Рајском врту...

***

Девојка нага
у мору страсти плива
под сјајем звезда...

***

Уметник дело
ствара у златном трансу
јесени ране...

***

Старац у парку
трагове своје броји
по снегу, кроз ноћ...
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Milan Vujko

Lasta na žici.
Kiša joj škropi krila,
ona ih češlja.

...
Dašak proljeća
u domove unose
plodovi trešnje.

...
Zvjezdano nebo
progutaše oblaci
kasnog proljeća.

....
Potok žubori!
S grane jasena slavuj
potoku kliče!
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Cvija Ašćerić - Mitrović

Sneg zavejao
drumove- natalitet
u porastu.
…
 

Buka u gradu 
mozak ruši, a otrov
srce i dušu.
…
 

Zmije izmami
sunčan dan, a kišan 
puževe- izbor.
...
 

Sunce zagreje 
kamen, a samo ljubav
srce kameno.
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Vedrana Nikolić

Mirisom snega
zima javlja da je tu.
Opet bez tebe.

…

Odljubljujem se.
Retko na tebe mislim - 
- “samo” dok dišem.

…

Tiho umiru
zlatni listovi lipe.
I moje srce.

…

Prosjaci i ja
molimo na ulici -
- za hleb i tebe.
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Vedrana Nikolić

Veje u maju.
Vetar raznosi bele
lati sa voća.

…

Suve listiće
prelivam vrelom vodom.
Kako prija čaj!

…

Pesma i suze,
jutro, ponoć, sunce, sneg...
- čovekov život.

...

Plažom tetura
komadić jabuke.  
To se mravi goste!
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Vedrana Nikolić

Krst do krsta... Šum!
Mermer polako diže
odavno suv prst.

…

Groblje žagori.
Mrtvi biraju pratnju.
Opet pun mesec.

…

Paučina i
prašina. Nikog nema!
Dahtanje čujem!

…

Leluja kosa.
Iz vira oči gore.
Kandže me grabe!
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Vedrana Nikolić

Tigar od vate
panter od paučine
- rane zadaješ.

…

Ugalj su tvoje 
oči i duša. Ugalj
od mene osta.

…

Tamna me senka  
budi iz sna. Ko zna šta?
Smrt i zaborav.

…

Anđelu braća
sklopila krila snežna.
Ubi ga ljubav.
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Vedrana Nikolić

Požar nebom hara.
Sunce u moru hladi
umorne dlanove.

…

Tiho!
U šumi se rađaju
novi žirevi.

…

Odani drug -
- magare bez reči
nosi teret moj.

…

Pobeže cvet!
Ne - leptir traži
novi dom.
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Čika Peca

Igra oblaka
List na grani leluja
Cveće se budi
...

Samoća preti
Uspomene naviru
Tonu brodovi
…

Uključi peglu
Izgužvaj uspomene
Skoči u prazno

…

Ulica ćuti
Čuje se violina
Lipe mirišu
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Zdenka Mlinar

u parku
dječja igra i cvrkut -

proljetni zov

...
jutro –

tanak sloj magle
lebdi nad jezerom

...
gole grane

usnule u pjenušavom
oblaku

...
cvrkut ptica

u grmu jasmina -
šuljanje mačke
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Никола Драгаш
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Vesna Oborina

jutarnja svjetlost
podmlađuje novi dan
a ja starim
....

slavuj zapjeva
 pjesmu u slavu zore -
miriše jasmin
....

olujni vjetar
otrgnu list jasmina - 
zaiskri suza
....

u tamnoj noći
ognjeni mač nebeski
nebo rascjepi
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Ана Којадиновић

Месец окренуо рогове 
жедна земља 
уста разјапила.

...
  
На трошном зиду
девојка вунене косе
успомене везе.

    
...

Горе летње хаљине
од пламена
Птица.

...

На уснама
мастила кап,
крвари мисао.
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AUTORI/АУТОРИ

LJUBICA STOJANOVIĆ 
Rođena 24 marta 1951 godine. Zavšila Pravnu birotehničku 

školu, Živi u Zemunu. Piše iz ljubavi prema poeziji. Pesme su joj 
objavljivane u Zbornicima i više puta nagrađivane i pohvaljene.

TATJANA TOMIĆ
Diplomirani bibliotekar-komparativista, rođena je 1966. godine 

u Gradačcu, Bosna i Hercegovina, gdje je i zaposlena kao bibliotekar. 
Predsjednica je Skupštine Društva bibliotekara Tuzlanskog kantona. 
Objavljivala poeziju i književnu kritiku u časopisima: „Naši dani“, 
„Razvigor“, „Nada“, „Hrvatska misao“, „Avlija“, „Književni pregled“.  
Zastupljena u tridesetak međunarodnih zbornika poezije i kratke 
priče. Dobitnica je treće nagrade na Međunarodnom pjesničkom 
konkursu „Osvetljavanje 2013“ (Niš), treće nagrade na pjesničkom 
konkursu „Mesopotamija 2014 – Međunarodni dan poezije“ (Beo-
grad) „za najbolju pesmu pesnika iz EX YU bez Srbije“ i treće nagra-
de na međunarodnom konkursu „Velimir Rajić“ (Aleksinac) u ka-
tegoriji „najbolja pesma na slobodnu temu za 2014. godinu“. Njena 
pjesma „Oda“ je pohvaljena na konkursu časopisa „Avlija“ za najbo-
lju pjesmu u regionu za 2014. godinu. Bila u užem izboru za nagradu 
7. Evropskog fejsbuk pesničkog festivala (Novi Sad, 2016.)

STEVO BZDILIK 
Rođen je 01.01.1964. u Đakovu. Završio srednju školu u Rijeci 

(brodomonter). Živi u Loznici. Pesnik i aforističar. Objavio dve knji-
ge pesama JADRANKA i VEČNO ZLATO, i knjigu aforizama i misli 
OBRAZ. Pesme i aforizme je objavljivao i objavljuje u književnim 
časopisima i novinama; Svitak, Srpska vila, Jesenjin, Dvoje, Repor-
ter, Front, Nada, Sabor, Večernje novosti, Politika, Blic, Jež, Aforizam, 
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Lozničke novosti, Glas osiguranika. Zastupljen u zbornicima: Vršačka 
poetska susretanja, Haiku festival (Odžaci), Tebi pjesmom za Valen-
tinovo (Zagreb), Slavonija na dlanu, Izvedrice, Leptirica u ćilibaru, 
Dani od snova, Rodoljublje Srbije, Mera sviju stvari, More na dlanu, 
Dunavski dragulji, Ko je ko u aforizmu, Zemljo slavnih predaka, Zbor-
nik poezije stopama Alekse Šantića, Vidovdan, Ognjište moje vekovi-
ma traje, Desanki u čast, ... Dobitnik nagrada i priznanja za poeziju 
i aforizme.

MARGITA ZMIJANOVIĆ
Margita (Stokić) Zmijanović, rođena u Beogradu, 20.05.1959. 

godine. Od 1999 god. živi u Pragu, Česka Republika. Osnovna škola: 
“Svetolik Ranković”, Aranđelovac. Srednja: “Škola za dizajn – odsek 
dizajn tekstila”, Beograd. Studije: “Akademija Primenjenih Umetno-
sti – odsek kostimografija”, Beograd. Diplomirala 1985. Od 1994. 
član ULUPUDUS-a, samostalna umetnička delatnost. Preko 45 
kolektivnih izložbi, 5 samostalnih, 4 nominacije za nagradu, jedna 
bonzana- treća nagrada za kompjutersku grafiku. Poezija: 2015, 6 
Fejsbuk festivalu poezije, pesma: “Bes”; KR Balkan, Zbornik poezije 
Stopama Alekse Šantića 4 pesme: “Bdim”, “Kosovo”, “San”, “Ljubiš 
me”; Srpsko Bugarskog prijateljstva, dvojezično izdanje – pesma “Kri-
la”. Proleće 2016, Srpsko Bugarskog prijateljstva, dvojezično izdanje 
– pesma “Letnji san jedne noći”. 2016, 7 Fejsbuk festivalu poezije, 
pesma: “Maštale su zvezde o jesenjem lišću”. Zbornik poezije, jesen-
ji 2016, Srpsko Bugarskog prijateljstva, dvojezično, pesma “Tmino”. 
Niš – 2016; Zbornik Kaži mi ko si: pesme “Videh”, “Pehar”; Međun-
arodni zbornik Topla reč 3,– 2016- izdato. 2017, Udruženje slobodnih 
umetnika Australije, pesme: “Put”, “Snoviđenja između dva sveta”, 
“Večeras sam sa tobom”. Zbornik radova KR Balkan 2017, uvršteno: 
“Aforizmi”, pesma “Loš film” i “Slepa tkalja tkaje” kao i crteži.

EMINA VILDIĆ
Rođena 1981. godine u Tuzli, Bosna i Hercegovina. 2007. godine 

završava Odsjek  turskog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta 
u Tuzli, a 2010.godine stiče zvanje magistra Turskog jezika i književ-
nosti na Fakultetu književnosti i filozofije Univerziteta u Sakarji-Tur-
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ska. Kao doktorant nastavlja školovanje koje je još uvijek u toku na 
pomenutom odsjeku Univerziteta u Turskoj. Objavila par naučnih i 
stručnih radova iz oblasti turskog jezika i književnosti. Objavljene 
pjesme: Udruženje Nezavisnih Pisaca “Eho dobre reči” (maj 2017, 
https://www.smashwords.com/books/view/727667),  “Zbornik ra-
dova KR Balkan 2017”, Zbirka poetskih i proznik radova “Paralel-
ni svjetovi” 8. KNS Međunarodni književni susreti (Sarajevo, maj 
2017, http://www.kns.ba/index.php/vijesti/aktuelno/156-izbor-po-
etskih-i-proznih-radova-za-zbirku-paralelni-svjetovi) časopis “Bo-
sanska Sumejja” (januar/februar 2005). Proza: „Musa Ćazim Ćatić“ 
književni natječaj „BAJRAMSKE PRIČE“ za najbolju neobjavljenu 
bajramsku priču (https://www.facebook.com/huseinhuska.ismai-
lovic/posts/1733934999956343) . Prijevodi: Tufan Gündüz “Alahi-
manet Bosno-Migracije Bošnjaka na teritoriju Osmanskog carstva” 
(Istanbul, 2016), Džemaludin Latić “Mjesečina endeluske noći”  
(2015, neobjavljen prevod), Ömer Nasuhi Bilmen “Dva cvijeta lju-
bavi” (Sarajevo, 2013).

DRAGANA ĆATIĆ
Živi i stvara u Beogradu. Po profesiji je novinar, a objavila je šest 

knjiga, pet pesničkih i jednu proznu. Najpre se oglasila pesničkim 
naslovom Na zrnu duše (1995), potom je objavila zbirku reporta-
ža Novinarska (1999), a godinu dana kasnije, 2000. Ram za pesmu. 
Hronološki, slede potom haiku knjige Trepet leptirovih krila (2010) i 
Borovih iglica ples (2015), a 2016. godine iz štampe je izašla njena pe-
snička knjiga Plavetni snevač. Stihovi autorke su prevođeni na ruski i 
makedonski jezik, a zastupljeni su i u više pesničkih antologija: Lirski 
medaljoni (1996), Oči ravnice (1998) – prvo i drugo izdanje, Jutro 
pripada pticama (2002), Zbornik savremene ljubavne poezije (2014), 
Snovi injem posuti (2016). Pesnikinja sarađuje sa nekoliko književnih 
časopisa.

JELENA JEKA KOČOVIĆ
Rođena Stepanović 26. avgusta 1984. godine u Kragujevcu. Živi 

i radi u Kragujevcu. Od malena piše i do sada je napisala oko tri-
sta pesama, jednu kratku priču i jednu zbirku  priča “Sasvim obična 
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priča” (još neobjavljena). Dobila je nekoliko priznanja sa učešća na 
konkursima za poeziju i kratke priče. Njene radove redovno objav-
ljuje časopis Avlija Rožaje na svom portalu. Njena priča i poezija za-
stupljene su u zbornicima Kreativne Radionice Balkan. Član je Krea-
tivne Radionice Balkan.

MIROSLAV MIŠEL BOLTRES
Bogotražiteljni pesnik Serbski, rođen je trećeg dana meseca ju-

lija 66. godine dvadesetog stoleća na desnoj obali Dunava, u negdaš-
njem prestolnom, a danas umetnički utvrđenom gradu Smederevu. 
Piše klasičnu poeziju, haiku, rubaije, kratke priče i zapise i aforizme. 
Prevođen na ruski, italijanski, engleski, japanski, arapski, francuski, 
slovenački, rumunski i bugarski jezik, zastupljen u više od 200 zbor-
nika, rukoveti, almanaha, prisutan na brojnim pesničkim manifesta-
cijama, susretima, mitinzima, promocijama... Počastvovan sa više 
književnih nagrada i priznanja do današnjih dana. Član je Saveza 
književnika u otadžbini i rasejanju (SKOR-a) i predsednik ogranka 
Smederevo, član je Haiku udruženja Srbije i Crne Gore, a član je i 
KK „Miroslav Mika Antić“ iz Inđije, Udruženja balkanskih umetni-
ka iz Subotice, Hrvatskog književnog društva iz Rijeke (HKD-a), pri 
Svetskoj školi poezije član je Delegacije Srbije i poverenik za Grad 
Smederevo, počasni je čalan Književnog salona Poezija Stenka u Be-
ogradu i Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS-a). Objavio 
zbirku „365 haiku pesama za dobar dan i laku noć“ (2011.), e-zbir-
ku „KRIK“ posvećenu borbi protiv narkomanije (2015.) i  zbirku  
„Blagost božijeg gnezda“ (2015.). Jedan je od osnivača i predsednik 
Umetničkog kluba RASKOVNIK, Smederevo, Srbija od 2009. godi-
ne. Utemeljivač je međunarodne književne manifestacije “Despotova 
zakletva” u Smederevu od 2014. godine. Danas živi, piše i stvara, još 
uvek, u gradu Smederevu, na desnoj obali Dunava. Član je Kreativne 
radionice Balkan.

ОЛИВЕРА С. ШЕСТАКОВ
Рођена је 19.09.1963. године у Панчеву, у Војводини. Завр-

шила је Девету београдску гимназију и дипломирала на Грађе-
винском факултету у Београду – одсек хидротехника. Живи у 
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Београду и ради као грађевински инжењер и судски вештак за 
област грађевинарства. Објавила је три збирке песама: „У МОМ 
ПОГЛЕДУ“, 2014. године (Издавач: СВЕН, Ниш), „МОЈЕ ДУШЕ 
РИМЕ“, 2015. године (Издавач: Удружење писаца ПОЕТА, Бео-
град) и „НА ТРАГУ СВЕТЛОСТИ“, 2016. године (Издавач: Удру-
жење писаца ПОЕТА, Београд). Члан је Савеза књижевника у 
отаџбини и расејању (СКОР – огранак у Београду), Удружења 
писаца ПОЕТА, Књижевне заједнице Југославије,  Креативне 
радионице Балкан и Књижевног клуба „ГИЛГАМЕШ“ из Бео-
града. Песме су јој до сада објављене у више од 70 међународ-
них и домаћих зборника поезије, антологија и лексикона савре-
мених песника, као и у књижевним часописима. 2017.  године 
освојила је трећу награду на Међународном фестивалу поезије 
„НА ПОЛА ПУТА“ у Пријепољу и трећу награду на Међународ-
ном фестивалу поезије „ПАНОНСКИ ГАЛЕБ“ у Суботици.

MIRJANA MILAČIĆ-BAJIĆ
Rođena u Beogradu gde se školovala i većim delom radila. Za-

vršila osnovne i specijalističke studije iz oralne hirurgijr na Stomato-
loškom fakultetu i magistarske studije na Medicinskom fakultetu na 
katedri za ORL, paralelno studirala i svetsku književnost na Filološ-
kom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Književnim stvaralaštvom, 
prevashodno poezijom bavi se još od detinjstva  pa do današnjih 
dana, paralelno sa osnovnim poslom. Dobila više značajnih nagrada 
za poeziju, između ostalog - Zmajevu nagradu za dečiju poeziju, An-
drićevu nagradu za poeziju iz fonda zadužbine... Objavljivala u mno-
gim časopisima, almanasima, zbornicima, učestvovala uspešno na 
mnogim konkursima, književnim večerima i mitinzima. Od 2010. 
od kada je u penziji, posvetila se ozbiljnije pisanju. Piše poeziju i 
kratke priče, ima u pripremi za publikovanje, dve zbirke poezije i 
jednu zbirku kratkih priča.  Uporedo sa književnim radom, bavi se 
umetničkom fotografijom i umetničkom kompjuterskom grafikom, 
kao i umetničkim oblikovanjem minijatura i nakita od prirodnih 
materijala, prevashodno od keramike posle završene škole za umet-
ničko oblikovanje. 
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МЛАДОМИР КНЕЖЕВИЋ
Рођен у Липници код Чачка. Пише поезију и афоризме. 

Објављивао у домаћим и међународним часописима за књи-
жевност. Превођен на македонски и арапски језик. Заступљен 
у заједничким књигама, домаћим и међународним зборници-
ма, лексиконима и антологијама. Објавио седам књига поезије. 
Живи у Пожеги.

SNEŽANA MARKO – MUSINOV
Slovačke narodnosti, rođena je 1958.god. u Padini, opština 

Kovačica, od majke Emilije, nastavnice i oca Adama, agronoma. 
Nesvršeni je filolog (apsolvirala na Filološkom fakultetu u Beogra-
du davnih dana na grupi za engleski jezik i književnost). Obavlja 
poslove tehničke sekretarice Laboratorije, a u slobodno vreme os-
tavlja pesničkog, proznog, satiričnog i kritičarskog traga u Zemunu. 
Zastupljena je, od 2013. g. kada se pisanim radovima usudila da se 
oglasi i pribegne javnom sudu, u brojnim časopisima i u preko sto 
zbornika i antologija: kratkim pričama, pesmama za decu i odrasle, 
aforizmima, esejima i kritičkim osvrtima. Poeziju povremeno piše 
i na engleskom jeziku. Prevođena je na arapski i slovački jezik. 
Višestruko je pohvaljivana i nenovčano nagrađivana u Beogradu, 
Rožajama, Mrkonjić gradu, Titelu, Sokobanji, Knjaževcu, Krušev-
cu, Leću- Italija (za foto poeziju), Gornjem Milanovcu, Mladenov-
cu, Subotici, Nišu I Velikoj Ivanči. Član je beogradskih književnih 
klubova Zvezdani kolodvor, Kreativna radionica Balkan i Gilgameš. 
U ediciji Pegaz kod KOS objavljuje prvenac - poetsku zbirku ZAUS-
TAVLJEN TOK.

MARINA RAIČEVIĆ
Devojačko Vučić, rođena je u Pirotu 1968. Detinjstvo je provela 

u Boru. Svoju prvu pesmu napisala je u drugom razredu Osnovne 
škole. Njene pesme objavljivane su u Jasminu koji je bio dečiji list 
za sve osnovnoškolce u borskoj Opštini. Aforizme je počela da piše 
ranih devedesetih godina, a od nedavno se bavi i pisanjem anagrama 
i palindroma. Zastupljena je u knjigama Žena i aforizam i Jedan za 
sve kao i u satiričnom almanahu Osinjak. Njeni radovi objavljeni su u 
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Zborniku poezije za decu i Zborniku radova KR Balkan. U sopstvenoj 
“režiji“, objavila je knjige - Aforizmi i još ponešto i Spomenar jedne 
učiteljice. Majka je dvadesetogodišnjeg Alekse. Živi i radi u Boru gde 
već 23 godine predaje engleski u Osnovnoj školi Vuk Karadžić.

GORDANA RADOVANOVIĆ
Rođena je 23. avgusta 1963. godine u Mariboru. Po obrazovanju 

je diplomirani inženjer mašinstva, profesor informatike i profesor 
engleskog jezika i književnosti.

Piše pesme, haiku i kratke priče. Autor je sedam samostalnih 
knjiga (4 zbirke pesama, 1 haiku poezije i 2 pripovedaka). Živi i radi 
u Banjaluci.

SNEŽANA SAMČEVIĆ CVETKOSKI
Od davne 1956. putuje, tumara, sapliće se, oporavlja sa knjigom 

u ruci, sa poezijom i molitvom. Često se u strahu da bude srećna, 
sa ono malo što misli da ume, uvek raduje kad uspe da obraduje i 
uteši one koje voli... Ljubav je njen zakon, kao i zbirka poezije koja je 
svojevremeno obelodanila sa kojim stihovima se uspavljivala i budi-
la...  Jedan je od osnivača Kreativne radionice Balkan i član Kreativ-
nog tima KR Balkan… Sa dekupaž radovima predstavila se u Zborni-
ku radova KR Balkan 2017.  

NINA KOVAČIĆ
Nina Kovačić rođena je u Puli. U Zagrebu je završila osnovu 

i srednju školu te diplomirala inženjersku fiziku na Prirodoslov-
no-matematičkom fakultetu. Živi i radi u Zagrebu. Piše poeziju 
slobodnim i rimovanim stihom, kao i radove u kratkim formama 
japanske tradicijske poezije i proze (haiku, senrju, tanka, haibun, 
haiga) koje kontinuirano objavljuje na hrvatskom i engleskom je-
ziku u tiskanim i internetskim časopisima i zbornicima. Haikui su 
joj nagrađivani i pohvaljivani na domaćim i inozemnim natječaji-
ma: Matsuo Basho Poetry Offerings (Japan), Cherry Blossom Haiku 
Contest (Bugarska), Sharpening the Green Pencil (Rumunjska), IA-
FOR Vladimir Devidé Haiku Award (Japan), Haiku-festival Odžaci 
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(Srbija), Haiku-festival Golubovci (Crna Gora), Haiku-dan Dubrav-
ko Ivančan (Hrvatska), Pozdrav proljeću Rovinj (Hrvatska), Susret 
haiku-pjesnika Delnice (Hrvatska), International Haiku Contest on 
theme “White Stork” (Hrvatska), International Haiku Contest on 
theme Blood Donation (Hrvatska) itd. Haikui su joj uvršteni u an-
tologiju kratkih radova pjesnikinja Wild Voices (Wildflower Poetry 
Press, 2016.), a 2015. i 2016. godine uvrštena je u 100 najkreativnijih 
europskih haiku-pjesnika prema izboru Udruženja haiku-pjesnika 
Poljske. Njeni poetski radovi selektirani su za recitale “Susret hrvat-
skih zavičajnih književnika” (Zagreb), “Susret riječi” (Bedekovčina) 
i “Sijelo pučkih pisaca” (Županja). 2016. godine objavila je knjigu 
haiku-poezije “Proljetni čaj (A Spring Tea)”.

STANKA AMON RAIČKOVIĆ 
Rođena je na Cetinju 1953. godine. Njena dalja putanja ide pre-

ko Beograda, gde odrasta, a u ranoj mladosti odlazi u Frankfurt na 
Majni gde i ostaje. Piše rodoljubivu, ljubavnu, misaonu poeziju, po-
nekad i haiku. Objavila je nekoliko knjiga poezije i satire za odrasle, 
pripremila je knjigu pesama i priča za decu. Objavljivala je u mno-
gim časopisima, zastupljena je u mnogim antologijama.

АНИ СТАJКОВА – ИВАНОВА
Ани Стаjкова – Иванова jе рођена 19.07.1955 године у Све-

жену краj Пловдива. Библиотекар магистар. Пише поезиjу и 
кратке приче од 2002 годинe, а хаику од 2010 године. Члан jе Са-
веза независних бугарских писаца као и неколико књижевних 
клубова. Члан jе Удружења српских књижевника у отаџбину и 
расеjању. Амбасадор Песничке Републике за Бугарску. Обjави-
ла jе збирке песама: ”Твоj поглед jе довољан мени”, “Остваре-
ни сан”, “Кафа и самоћа”, “Небески вулкан”, „Ловорикe и трње”, 
“Море љубави”. Сарађуjе са часописима. Добитник jе значаjних 
награда и признања на књижевним конкурсима у Бугарскоj, Ср-
биjи, Босни и Херцеговини и у Црноj Гори. Своjим књижевним 
радом и свеукупном делатношћу активно доприноси развоjу и 
афирмациjи културних веза између Бугарске и Србиjе. Живи и 
ствара у Пловдиву, Република Бугарска. Од почетка 2007 годи-
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не има 338 публикациja у новинама, часописима, алманасима, 
зборницима у Бугарскоj и у иностранству. Моjе песме су ула-
зили у више од 100 зборника у Србиjи и у некoлико зборника 
у Хрватскоj, Босни и Хеpцеговини, Црноj Гори, Немачкоj, Ау-
стриjи, Кипру, Румуниjу, Jапану, Индији.

НИКОЛА Д. САРАЈЛИЈА 
Рођен 25. јула 1958. године у Струмици (Македонија). Ди-

пломирао Југословенску књижевност са македонским језиком 
на Филолошком факултету у Скопљу. Био је новинар-уредник у 
Радио Струмици и уредник локалних новина, а затим оснивач 
и главни и одговорни уредник новина и часописа Струмица да-
нас, Култум, Зенит... Сада је драматург у НУЦК Антон Панов у 
Струмици. Аутор је четири књига поезије. Променe и успомене 
(НИП Магазин 21, Скопље, 1992) и Лествица од воде (ИД Ма-
кавеј, Скопље, 2007) преведене на бугарским у књизи Лествица 
од воде (Макавеј, Скопље и Мултипринт, Софија, 2008), које за-
једно са његовом трећом хаику објавом Међе сна (КИ Феникс, 
Скопље, 2009) су представљене у електронској библиотеци 
Пројекат Растко Македонија. Промене и успомене је укључе-
на у електронској едицији 15 роднокрајних и спада међу првим 
македонским објавама у духу хаикуа, док је Продавац илузија 
(КИ Феникс, Скопље, 2014) међу првим македонским књигама 
са хаибунима. Добио низ општинских, републичких, савезних и 
међународних награда за поезију. Заступљен у поетским избо-
рима, панорамама и антологијама. Превођен на бугарски, срп-
ски, хрватски, пољски и италијански језик.

SONJA BULJEVIĆ
Rođena je u Rijeci 20.9.1949. g. Osnovnu školu pohađala je u Ri-

jeci (Zamet), a nakon osnovne upisuje srednju odgajateljsku.  Ljubav 
prema jeziku odvela ju je na Pedagošku akademiju- studij hrvatskog 
jezika s bibliotekarstvom. Nakon studija radi u riječkim osnovnim 
školama, njegujući ljubav prema jeziku, a naročito prema domaćoj 
čakavštini. Od prve pjesme objavljene u zbirci „Verši na šterne“ pje-
sme su joj objavljivane u raznim zbornicima i antologijama, a 2010.g. 
izdaje samostalnu zbirku „Dodirnuta nebom“. Životni put doveo ju 
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je u Buje /Istra/ gdje je radila u OŠ „Mate Balote Buje“ kao učiteljica 
hrvatskog jezika, danas u mirovini. Nakon čakavštine „otkriva“ 
svoju novu ljubav – japansku poeziju /haiku, haibun, tanku), poseb-
no haiku poeziju kao neiscrpno vrelo inspiracije i motiva iz prirode 
koja nas okružuje. Svojom haiku poezijom sudjeluje na gotovo svim 
haiku natječajima u Hrvatskoj , ali  izvan nje.

LJUBINKA DIMITRIJEVIĆ
Rođena 1956. god. Mesto Mosna, Donji Milanovac, Srbija.  Voli 

muziku, poeziju i cveće! Životni moto: Ne menjamo ljude, prome-
nimo sebe, svet će preživeti večnost. Neću teći sa vremenom, razbiću 
peščani sat! 

JELISAVETA POPOVIĆ
Rođena 30.06.2006. u Beogradu. Učenica je petog razreda O.Š. 

“Braća Baruh” u Beogradu. Voli da piše pesme, da crta, odličan je 
đak. Sportista plivač - takmičar. Do sada je ostvarila zapažen uspeh 
na raznim takmičenjima iz matematike, biologije i crtanja. Uče-
stvovala je na brojnim plivačkim mitinzima u Srbiji. Na likovnom 
konkursu “Uskršnje jaje” - crtež 2017. godine osvojila je II mesto 
na opštini Stari Grad za crtež uskršnjeg jajeta. Na likovnom kon-
kursu “Uskršnje jaje” 2017. godine I mesto na opštini Stari Grad za 
oslikano uskršnje jaje. Na likovnom konkursu “Dečija nedelja 2017.” 
2017. godine osvojila je I mesto crtežom “Deca u igri” na opštini 
Stari Grad. Na likovnom konkursu karikatura “Mali Pjer” osvojila je 
I mesto na opštini Stari Grad 2017. godine sa karikaturom “Ajnštajn” 
i I mesto 2018. godine. sa karikaturom “Muzičar”. Na likovnom kon-
kursu “Zaštitimo ptice Beograda” 2018. godine osvojila je II mesto 
crtežom “Sova” na opštini Stari Grad.

МИЛАН С. КОСОВИЋ
Доктор економских наука, Милан С. Косовић, рођен 10.ја-

нуара 1955. године у Београду од оца mr. ph. Слободана и мајке 
Данице, рођене Недељковић. Oбјавио је до сада осам књига по-
езије међу којима је приредио и једну антологију. Заступљен је 
у многобројним антологијама, зборницима и часописима. Бави 
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се књижевном и ликовном критиком. Преводи поезију са ита-
лијанског и на италијански језик. Објављује стручне и научне 
радове из области заштите вода и екологије. Велики је заљубље-
ник животиња, спашава псе луталице и мачке са београдских 
улица и брине се о њима.

TANJA AJTIĆ
Rođena 8. oktobra 1964. godine u Beogradu u kome je odrasla 

i školovala se. Radila u Saveznom  sudu  kao sekretarica Građan-
sko-privrednog odeljenja. Bila je tamo zaposlena više od šesnaest go-
dina. Otišla sa suprugom i psom u Kanadu, Vankuver, 2002. godine 
u jesen. Radila drugorazredne poslove za mnoge firme u Vankuveru. 
Od malena je bila zainteresovana za pisanje poezije, kratkih priča 
i likovne umetnosti. Dobijala u detinjstvu nagrade za književnost i 
umetnost. Već desetak godina ide na kurseve umetnosti pa ih zavr-
šila dosta. Objavljivane su joj pesme i priče, sa drugim učesnicima, 
u pet knjiga kao i mnogim zbornicima i e-knjigama. Očekuje još 
objavljenih pesama i priča u 2018. godini. Trenutno se bavi grafi-
kom. Ima malu firmu koja se zove T-Ray studio za umetnost i kraft. 
Zainteresovana još i za jogu i tai-chi koje vežba kao i duge šetnje sa 
psom Atosom. 

ALBINA PRAMENKOVIĆ
Rođena je 30. jula 1997. godine u Tutinu. Djetintvo je provela 

u Šipču (Opština Tutin) gde je završila osnovnu školu. Školovanje 
nastavlja u Tutinu. Trenutno pohađa osnovne studije. Piše poeziju i 
prozu. Pohađa Školu kreativnog pisanja i brisanja “Sent”. Živi i stvara 
u Tutinu.

DUŠAN KOSTADINOV
Rođen 2.7.2010. u Novom Sadu gde pohađa OŠ „Žarko Zrenja-

nin“. Hobi mu je crtanje voštanim i drvenim bojicama na temu dino-
saurusa. Omiljeni sport košarka a super junak Munja. 
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ZADA ŠAHDANOVIĆ
Rođena u Tuzli 26.10.1959. Radi u JUOŠ “Dr.Safvet-beg Baša-

gić” u Gradačcu. Bavi se pisanjem i slikanjem. Jedna od njenih pje-
sama uvrštena je u  “Zbornik savremene ljubavne poezije” u izdanju 
Kreativne radionice Balkan.

ЈОВАН БАЈЦ
Рођен је 13. јула 1976. год. у Аранђеловцу. У родном граду 

завршио је основну, а у Младеновцу Техничку школу. Од ране 
младости бави се писањем поезије, коју и објављује по школ-
ским и локалним књижевним часописима. Осликавајући реал-
ну слику Србије кроз сва времена, ствара поетски роман Ватре-
но оружје (2003), чиме је доказао да поседује изузетан таленат 
за приповедање. Савременим романом Распеће (2005) потврђује 
своје књижевне способности, што му отвара многа врата у све-
ту културе и уметности. Активно учествује на књижевној ма-
нифестацији Инспирација Дунав, презентујући своје литерарно 
стваралаштво по европским дестинацијама. По многобројним 
зборницима објављене су његове одабране песме, приче и афо-
ризми. Из штампе излазе и збирке афоризама Лет беле вране 
(2014) и Земља шарених лажа (2017), где се истиче бритким, 
сатиричним хумором. Наступа на многим књижевним мани-
фестацијама, презентацијама књига и књижевним вечерима, 
укључујући и гостовања по иностранству. Добитник је дипломе 
на Фестивалу сатире у Мркоњић-граду (2014), златног одличја 
на Фестивалу љубавне поезије у Барајеву (2014) и златног од-
личја на Фестивалу Поетска харфа у Скопљу (2015) ), као и ди-
пломе на Фестивалу љубавне поезије у Мркоњић-граду (2015) 
и (2016), те диплома похвала на два Фестивала љубавне поезије 
у Београду (2015) и друго. Уважени је члан књижевног клуба 
Аранђеловац у истоименом граду, где иначе живи и ствара.      

MILAN VUJKO
Rođen u Velikoj Glavi, 23.09.1946. općina Skradin, Šiben-

sko-kninska županija, R Hrvatska. Završio Pedagošku akademiju, 
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smjer Razredna nastava 1970. godine. Cijeli radni vijek odradio u 
prosvjeti, školi i umirovljen 2012. godine. Bavi se slikarstvom pri 
čemu je izlagao slike i crteže na dvadesetak skupnih izložbi te dvije 
manje, samostalne izložbe. Radi uljem na platnu i crteže tušem. Uz 
to piše i pjesme. Izdao zbirku pjesama Miris zavičaja 2006.godine. 
Ima „materijal“ za daljnje 2-3 zbirke ali nerado traži sponzore. Prvu 
zbirku izdao u vlastitoj nakladi… U pripremi mu je zbirka za djecu 
predškolskog uzrasta i za one do 4. razreda osnovne škole. U „kolek-
ciji Haiku poezije nanizanih je 360 pjesama“...

ЦВИЈА АШЋЕРИЋ-МИТРОВИЋ 
Рођена је у једном планинском селу недалеко од Зворника, 

Република Српска (БиХ) 1954. Одрасла је у Тузли, где је заврши-
ла Основну школу, Гимназију и Педагошку Академију. Српски 
језик и књижевност је диплoмирала на Филолошком факулте-
ту у Београду, као и Градуате Диплома ин Едуцатион Тхе Уни-
версити оф Аделаиде - 2006. – Аустралија (Graduate Diploma in 
Education - the University of Adelaide- Australia).. Радила је као 
професор српског језика у Тузли и Зворнику. Тренутно живи 
и ради као професор српскога језика у Аустралији. Првим сти-
ховима и литерарним саставима огласила се још у Основној 
школи и као гимназијалка. За књижевне радове је награђивана. 
Објавила је пет збирки песама: “Испод забрањеног неба“- из-
давач „Просвјета», Зворник,. 1996., ”Расути драгуљи” – издавач 
“ПОЕТА” Београд , 2010., “Откуцаји из светлосних груди”- изда-
вач “ПОЕТА” Београд , 2011., “Цвијино вино”- издавач “ПОЕТА” 
Београд , 2012., “Сан ушушкан у жеље” - Хаику песме;- издавач 
“ПОЕТА” Београд , 2013. Песме су јој објављиване у многим ча-
сописима у Србији, Републици Српској- Босна и Херцеговина, 
Немачкој, Бугарској, Аустралији,...као и на многобројним елек-
тронским песничким сајтовима. Уврштена је у више зборника 
и лексикона поезије. Члан је Удружења књижевника Србије и 
многих других књижевних удружења широм света.
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VEDRANA NIKOLIĆ
Rođena je 1975. u Sarajevu, ali je celi život provela u Beogra-

du, gde od 1992. radi kao novinar, prvo na radio Pingvinu, a kasni-
je u sportskim redakcijama Dnevnog telegrafa, DT košarke, Kurira, 
Press-a, Danasa, Press Tiketa, Mozzart Sporta...

Član je Udruženja Valinor, koje se bavi organizovanjem festivala 
književne fantastike Tolkindan i Tolkinfest, promocijama knjiga i fil-
mova, humanitarnim akcijama.. Piše kratke priče i aforizme, koji su 
joj objavljeni u više različitih zbornika. 

ЧИКА ПЕЦА
Чика Пеца, љубимац деце - слушалаца Студија Б, прија-

тељ најпознатијих спортиста и стваралаца у области културе, 
човек непознатог лика, а препознатљивог гласа. Пеца Петро-
вић-Марш је један од оснивача Студија Б. Oсим познате дечје 
емисије „Пеца и деца“ уређивао je и водио емисију из области 
културе „ОГЛЕДАЛО“, као и врло слушани недељни спортски 
програм „СОС  - СВЕ О СПОРТУ“, у којима су гости били наши 
најеминентнији ствараоци и домаћи и светски асови у скоро 
свим спортовима... Написао је велики број песама за децу, које 
је пуних 5 година свакога јутра „саопштавао“ слушаоцима Сту-
дија Б. 1979. НИГП „Јеж“ му је штампао књигу песама „Слатка 
азбука“ и ангажовао га као уредника едиције „РЗР - Романи за 
радознале“   1997. уређивао је месечни илустровани часопис за 
децу „Хоћу – Нећу“.  2000. године композитор Данило Данило-
вић Данилушка на Пецине текстове о словима наше азбуке ком-
понује мјузикл „Музичка азбука“, а 2008. заједнички реализују 
пројекте навијачке химне „Напред, Србија!“ и прелепе баладе 
„Заљубљен у Србију“. По његовом сценарију, аниматор Влада 
Маринковић урадио је цртани филм „Чудна шума“  и петнаест 
епизода „Соскових чаролија“ за ТВ „СОС канал“. 2007. освојио 
је престижну књижевну награду „Доситејево перо“ за књигу пе-
сама „Срећна Нова година“. 2016. угледала је светлост дана ње-
гова збирка песама о зубима „Зубологија“ у издању предузећа 
„Керама плус“. 2017. Године у издању КР Балкан објављује књи-
гу ПЕЦИЛИН. Члан је Креативног тима Креативне радионице 



77

Балкан.  Рођен је у Крагујевцу 1940., тренутно живи и ствара у 
Београду, и путује белим светом уз помоћ интернета.

ZDENKA MLINAR
Rođena 1957. godine. Živi u Velikoj Gorici, Zagrebu i Novalji, 

piše poeziju i prozu, ali i minijature (aforizmi, haiku...). Članica je i 
tajnica Udruge umjetnika „Spark“ Velika Gorica, „Hrvatskog sabora 
kulture“ Zagreb, „KULTure sNOVA“ Zagreb te ULIKUM-a Velika 
Gorica. Objavila je četiri samostalne zbirke pjesama i zastupljena je 
u više skupnih djela kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Piše na 
hrvatskom standardu, no upušta se i u avanturu pisanja na kajkav-
štini. Za svoj rad dobila je više priznanja, a neke pjesme prevedene 
su joj na talijanski i engleski. Radove objavljuje u pisanim i elek-
tronskim medijima te na raznim gostovanjima i tribinama. Bavi se i 
društvenim radom: aktivnim sudjelovanjem u radu Ogranka Matice 
hrvatske u Velikoj Gorici, zatim kroz sudjelovanja na izložbama i 
likovnim kolonijama te drugim humanitarnim djelovanjima. Biti i 
voljeti; željeti i htjeti; ne odustajati – njene su nitî vodilje; njeno da-
nas i njeno sutra.

НИКОЛА ДРАГАШ 
Рођен 5.09.1981. у Панчеву, где и данас живи. Дипломирао 

2004. године на Вишој политехничкој школи у Београду на сме-
ру за графички дизајн. Запослен као графички дизајнер у Пошти 
Србије у Београду. Члан је УЛУПУДС-а и Удружења карикату-
риста Србије – ФЕЦО. Бави се карикатуром, дечјом илустраци-
јом и графичким дизајном. Илуструје дечје књиге и уџбенике. 
Своје илустрације и карикатуре објављује у новинским листо-
вима: „Вечерње Новости”, „Политика”, „Јеж”. Редован је учесник 
домаћих и међународних салона и изложби карикатуре и илу-
страцијa као што су: „Пјер”, „Златна Кацига”, „Златни осмех”, 
„Златно перо”, „Мајски салон УЛУПУДС-а”, „Остен”, „Балканска 
смотра младих стрип аутора – Лесковац”, „Бијенале Еколошке 
карикатуре Сокобања”, „Крајишки салон”… Поред свог посла 
посвећен је књигама, породици, а посебно својој деци Дуњи, 
Страхињи и Сташи.
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VESNA OBORINA
Prim mr sci med. dr Vesna Oborina  rođena je u Mostaru, BiH. 

Studij medicine završila u Beogradu, a postdiplomsko usavršavanje 
u Sarajevu. Radila kao ljekar. Mostar napustila 1992.ratne godine. 
Živi i u Podgorici, Crna Gora.  Piše, uglavnom   poeziju i slika. Slike 
izlagala 32 puta samostalno, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini  i 
Srbiji, a kolektivno mnogo puta.  Objavila dvanaest  zbirki poezije, 
od toga 4 Haiku, te jedan  roman. Zastupljena i u tri  zbirke haiku 
poezije, Grupe autora, te u više grupnih zbornika poezije. Pjesme 
su joj objavljivane u više književnih časopisa  – “Most”, časopis za 
kulturu, obrazovanje i  umjetnost, Mostar,  “Književni  zapis”, list za 
književnost i kulturu, Podgorica, časopis za haiku poeziju “Osvit”, 
“Vesnik” -  bilten haiku udruzenja SCG-e, Haiku festival Odžaci.... 
Zastupljena je u više monografija, zbornika i antologija. 2012.  godi-
ne dodijeljena joj je nagrada  IP Unireks  “Dušan Kostić” za knjigu 
pjesama “Na mostu”.

АНА КОЈАДИНОВИЋ
Рођена 29. 07. 1984. у Ужицу. Основне и мастер студије за-

вршила на Филолошком факултету у Београду (Српска књи-
жевност и језик). Последње четири године живи са породицом 
у Берлину, где је на докторским студијама на Хумболту. 
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SUIZDAVAČI - ПРЕНУМЕРАНТИ – DONATORI
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Tatjana Tomić, Gradačac, BIH – 1 primerak
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Jelena Jeka Kočović, Kragujevac, Srbija – 1 primerak
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Mirjana Milačić – Bajić, Beograd, Srbija  - 1 primerak
Младомир Кнежевић, Пожега, Србија – 2 примерка
Snežana Marko – Musinov, Zemun, Srbija – 3 primerka
Marina Raičević, Bor, Srbija – 1 primerak
Gordana Radovanović, Banjaluka, RS – 1 primerak
Snežana Samčević Cvetkoski, Beograd, Srbija – 1 primerak
Nina Kovačić, Zagreb, Hrvatska – 2 primerka
Stanka Amon Raičković, Frankfurt na Majni, Nemačka – 3 

primerka
Ани Стајкова – Иванова, Пловдив, Бугарска – 3 примерка
Никола Д. Сарајлија, Струмица, Македонија – 1 примерак
Sonja Buljević, Buje, Hrvatska – 1 primerak
Ljubinka Dimitrijević, Mosna, Srbija – 2 primerka
Jelisaveta Popović, Beograd, Srbija – 2 primerka
Милан С. Косовић, Београд, Србија – 1 примерак
Tanja Ajtić, Vankuver, Kanada – 2 primerka
Albina Pramenković, Tutin, Srbija – 1 primerak
Dušan Kostadinov, Novi Sad, Srbija – 2 primerka
Zada Šahdanović, Gradačac, BIH – 1 primerak
Цвија Ашћерић – Митровић, Аделаида, Аустралија – 1 

примерак
Vedrana Nikolić, Beograd, Srbija – 5 primeraka
Чика Пеца, Београд, Србија – 1 примерак
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Zdenka Mlinar, Zagreb, Hrvatska – 1 primerak
Никола Драгаш, Панчево, Србија – 1 примерак
Vesna Oborina, Podgorica, Crna Gora – 1 primerak
Ана Којадиновић, Берлин, Немачка – 1 примерак
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