
~ДУШКО РАДОВИЋ~  
                     (1922-1984) 
         ЖИВОТНА ПРИЧА  
 



*БИОГРАФИЈА  
 

Душко Радовић је рођен у Нишу, у Прилепској улици, 29. 
новембра 1922. године, од оца Угљеше, железничара, сина 
проте Михаила из Чачка и мајке Софије, домаћице, рођене 
Стефановић, из Ниша. 
 
- Био је треће од четворо деце у породици. 
 
- Живео је, како сам каже, између две породице, веома 
различите.Породица Радовић била је из Чачка – 
просвећена, образована, строга и пуна врлина. Друга је била 
породица Стефановић из Ниша, у којој је било обичних 
људи – железничара, али пуних топлине и љубави. 
 
 



*ВЕЗА СА ОЦЕМ 

Отац му је био веома строг, 
 
али га је Душко много волео  
 
и ценио, тако да је прву песму,  
 
коју је написао  са само  9  година,  
 
њему посветио. 



 - Породица му се преселила  у  

Суботицу  1928. године, где завршава 

основну школу и 6 разреда гимназије 

 

 

-Од  1938. год. живи у Београду 

 

 

- Студира филозофију 



 *ПОЗНАТА  ДЕЛА 
 
Капетан Џон Пиплфокс (1953), радио – драма 
Поштована децо(1954), песме 
Смешне речи(1961), песме 
Причам ти причу(1963), песме и приче 
На слово, на слово(1963 – 1965), ТВ серија 
Че, трагедија која траје(1969. са М. Бећковићем), поема 

  
Вукова азбука(1971), песме 
Зоолошки врт(1972), песме 
Београде, добро јутро 1 (1977), афоризми 
Београде, добро јутро 2(1981), афоризми 
Понедељак, Уторак, Среда, Четвртак (1983), поезија и проза у 4 књиге 
Београде, добро јутро 3 (1984), афоризми 



ЗАСЛУЖЕНА  ПРИЗНАЊА  
 
- Награда Змајевих  дечјих игара 
- Награда Стеријиног позорја  
-  Седмојулска награда 
- Диплома Међународне организације 
  за дечја права Ханс Кристијан           
  Андерсен 
- Невен 
- Младо поколење 



ПЕСМЕ – ХИТОВИ 
 

Неке од његових песама 
постале су хитови у извођењу 
Дечјег хора ,,Колибри”: 
 
-Здравица 
-Мрак 
-Шта је на крају 
-Песма о млеку 
- Татин музичар 



 
 
ШТА ЈЕ СВЕ РАДИО 
 
Уредник ,,Пионирских новина” 
 
Уредник Програма за децу Радио Београда 
 
Уредник листа ,,Полетарац” 
 
Новинар ,,Борбе” 
 
Уредник Студија Б (од 1975. године) 

 

 
 

 
 



ПО ЧЕМУ ГА ПАМТЕ БЕОГРАЂАНИ 
 • Од  1975. год. Београђане је 

сваког јутра  у   7: 15 
поздрављао  из Студија Б, са 
,,Београде, добро јутро ’’ 

• http://www.youtube.com/
watch?v=gKir6xZYe8A 



*ЗАНИМЉИВОСТИ КОЈЕ 
МОЖДА НИСТЕ ЗНАЛИ 

~Научио је Бору Чорбу да пише посвете 
 
~Сакупљао је ситан, метални новац и  
и  делио га пријатељима 
 
~Прву песму објавио је под лажним, и то  
женским именом – Рајка Токић 
 
~Смислио је рекламу за Еурокрем – за  
генерацију која расте 



ШТА СУ ПОЗНАТИ РЕКЛИ О ДУШКУ 

• Матија Бећковић: 
 
•  ,,Oн је био оличење 
•  доброте и лирике. 
   Све што народ не сме 
 да каже, он то приписује 
 онима које бије глас 
 да смеју и умеју. Било је 
 много крилатица које није 
 рекао, али су му приписивали.” 

 



ПОЗНАТИ О ДУШКУ... 
Милован Витезовић: 
,,Он је желео много доброг свима, 

 али је то увек наилазило  на удар. 
 Волео је да све буде разговетно – 
песма, мисао, да се отворено 
 каже шта се мисли, без увијања.” 

Вера Белогрлић: 
,,Био је велики хуманиста и  
око себе је окупљао оне  
којима је била потребна душевна храна. 
Прави мудрац и филозоф.” 



Шта је волео...  
 
•  Био је велики љубитељ  

фудбала и навијао је за  

ФК ,,Партизан” 

 

•  Највише је волео филм 

,,Тајни живот Волтера  

Митија” 



Шта није волео... 

• - Није подносио људску 

 глупост 

 

• - Није волео да га ометају 

за време снимања 

 

 



Песма коју је радо рецитовао 



 
 
 
 
 

Када  му је политички врх  1983. године 
угасио емисију ,,Београде, добро јутро”, 
полако је и он почео да се гаси. Заувек 
нас је напустио 16. августа 1984. 
године, а ми ћемо се трудити да у 
срцима вечно живи. 
 

~ ОДЛАЗАК 


