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Миња Субота



Снимак са РТС1 - песма „Поздрав из Србије”

https://vimeo.com/335848896

СЕЋАЊЕ НА МИЊУ СУБОТУ

Тешко је схватити на коликом смо губитку, колико нама за свако дружење 
недостаје и колико ће нам трајно недостајати Миња Субота.
 Школe Краљ Петар Први и Прва београдска гимназија изгубили су једног 
од својих најпознатијих, највиђенијих и најомиљенијих ђака, музичка 
школа Станковић прослављеног музичара, позорница, радио и телевизија 
непревазиђеног водитеља, Електотехнички факултет свог инжењера, 
изложбене галерије фотографа високог домета, Дечји културни центар 
Београд председника Савета, а сви ми изузетног пријатеља, великог човека и 
назаменљивог друга.
 
Ипак, највише су изгубили деца и млади. Они су деценијама имали подршку, 
подстицај и надахнуће који им је пружао њихов истински и првржени, искрени 
пријатељ, аутор безбројних програма ствараних за срећу и радост оних који 
расту и који су расли. Миња им се предавао свим снагама свог раскошног 
талента, певао, глумио, компоновао и смишљао нове игре, нове радости.

https://vimeo.com/335848896


Остајем уверен да се највеће другарство ствара у школској клупи, тек касније 
уђе у песму. Наше је почело пре седамдесет година у Првој београдској, 
одељење прво-шест. Била је то повелика група, која је обухватала четрдесет 
ђака у једној учионици. С пролећа сви ошишани на нулу, тако да на 
фотографијама, под крај године, личимо један на другог, себе не можете 
препознати. Али Мињу можете, са лакоћом. Висок, танак, мало повијен 
унапред, другачији  од осталих. Увек ведар, приступачан и дружељубив. Увек 
уредан, тачан и од речи. Увек добар друг, спреман да подржи и помогне. Лепо 
васпитан, уљудан и ненаметљив.У торби вечито носи ноте и прелистава их на 
одмору.

По завршетку гимназије, Миња се одмах винуо међу познате, учествује на 
фестивалима, пева, брзо осваја душу народа. Недуго потом почиње да се 
појављује у улози водитеља, успешан је. Не прође много, са Жарком Данчуом 
оснива групу Оне и они која стиче велику популарност. Што је чудно, деца их 
воле и долазе на концерте. Могуће да је то један од разлога његовог окретања 
младој публици. Одатле је веома мали корак до Игара без граница, Жељотеке 
и Музичког тобогана које се уз дружење са Јованом Адамовим претвара у 
једну од дечјих најомиљенијих  серија свих времена.
Наше дружење се наставило на бројним догађањима, програмима и 
фестивалима. Од Змајевих дечјих игара, преко Тобогана, Фестивала  за децу 
у Лазаревцу, Нишу, Врању, Котору, Бањалуци све до  Дечјег културног центра 
Београд где Драган Марић и Леонтина окупљају све који своје стваралаштво 
усмеравају младима: Мињу Суботу, Ршума, Пеђолина, Грају, Бранка, Гордану, 
Славку, Зорана ... Обнављено је Београдско пролеће за децу коме Миња даје 
значајан допринос. 

Он је истински веровао да се домовина брани лепотом, да је дружење велико 
царство у коме другарство царује, да је лупити дланом о длан или ногом о под 
довољан разлог за срећу. 
Веровао је у лепоту Србије из које шаље поздраве уз мирисе дуња и шуштање 
житних поља, из које позива у шетњу ливадама и шумама. Позива на 
пловидбу Моравом и Ибром, док ветар прича древне приче разносећи мирис 
топлог хлеба. Певао је да свет расте брже под сунечевом топлином, да гнезда 
смишљају игру за младунце и да је човекова слобода највећа радост наше 
планете. Уз све, био је уверен да је Дете човек важан, да су за Детињство 
обавезне приче о брези и тополи, и да су деца, сва деца, најлепши украс 
света.

Уз велико поштовање, незаборав за деценије истинског дружења, захвалност 
за љубав коју је уткао у срца свих нас, опраштамо од се од човека кога смо 
сви искрено волели, а та љубав била нам је несебично узвраћена. 
       Слободан Станишић 



Биогарфија Миње Суботе

Миња Субота рођен је  у Сарајеву  
08.11.1938. године.  Као  уметник 
члан је Удружења композитора 
Србије, Удружења музичара џеза,  
забавне, поп и рок музике Србије 
и УСУФ-а Србије.Основну школу и 
гимназију завршио је у Београду. 
Похађао је нижу и средњу 
музичку школу “Станковић” а на 
Електротехничком факултету 
у Београду добио  диплому 
инжењера електротехнике. 

Што се тиче образовања у области фотографије поседује дипломе: Фамоус 
сцхоолс интернатионал и француску диплому Мајстора фотографије Европске 
куће фотографије из „CHALON sur SAONE”. Као композитор, написао је многе 
композиције забавне музике и шансона, а   као вокални солиста снимио је 
велики број плоча из ове области  у Југославији и Русији. Композиције су му 
извођене на фестивалима:”Београдско пролеће”, “Дечје Београдско пролеће”, 
дечја песма (неколико награда жирија), “Фестивал војничке песме”, Сплит 
“Мелодије Јадрана”, Фестивал забавне музике Загреб – Вече шансона, 
“Песма лета”(1967,68), “Фестивал кантаутора” Нови Сад, фестивал “Златни 
Орфеј” Бугарска, “Мелодије пријатељства” Русија… Већ четрдесет година  
као телевизијски аутор, композитор и водитељ ствара за децу. Реализовао је 
преко шестстотина телевизијских емисија посвећених најмлађима, емитованих 
на националној мрежи. Највећи део досадашње каријере посветио је младим 
генерацијама. У композиторском опусу за децу, компоновао је на стихове 
наших најистакнутијих песника песме, које се данас певају у предшколским 
установама и школама, композиције које ушле су у школске уџбенике  и 
постале  део дечје музичке литературе, а генерације су одрастале и данас 
расту уз њих. Између осталих то су песме: Деца су украс света, Ишли смо 
у Африку, Разболе се лисица, Свићу опет румена сванућа, Телефонијада, 
Поврћијада, Слон лепотан Дон Долан, Коло, Другарска, Свако дете има 
крила, Плави чуперак… Компоновао је и циклус песама „Још нам само але 
фале” на стихове Љубивоја Ршумовића, и музику за позоришне комаде 
за децу: „Шашаво, лепршаво ,заљубљено” на стихове Мирослава Антића, 
„Трапави змај” Мирослава Настасијевића,  „Букварград”, „Излози велеграда” 
и „Хајде да се забављамо”  за Дечје позориште у Суботици. Композиције су 
му извођене  и награђиване на готово свим фестивалима песама за децу 
у ондашњој Југославији. Као телевизијски аутор и водитељ, реализовао је 
многе серије које су остале запамћене: „Од главдо пете”, „Игре без граница”, 
ТВ Београд, „Жељотека” ТВ Нови Сад, „Све играчке света” и „Музички балон” 
ТВ Београд, Недељно поподне ТВ Београд, „Звездана журка” 3К, серију за 
УНИЦЕФ “Детје човек важан”, “Змајеве дечје игре”, “Тајна веза” YУИНФО, 
“Евргрин клуб” ТВ РТС, документарне серије  “Како смо забављали Тита” РТС, 
“Светски уметници у Београду” РТС… Аутор је и водитељ  серије “Музички 
тобоган” која је емитована двадесет  година и представља рекордну серију 



по гледаности и популарности на нашем телевизијском програму.“Музички 
тобоган”, је покренуо оснивање многих плесних школа и оркестара, приближио 
је деци стваралаштво наших најистакнутијих песника, поклонио је деци преко 
двестотине нових композиција које су створили наши најпознатији песници 
и композитори, а из њега су потекли многи  солисти и композитори поп и рок 
музике. Као мале звезде, “Тобоган” је представио инструменталисте који 
су данас истакнути светски уметници. Генерације које су расле уз “Музички 
тобоган”, памте га као срећне тренутке детињства а памте га и помињу и 
данас у свим републикама бивше Југославије као  “мост” који је повезивао 
децу на овим просторима. У педагошким уџбеницима за факултете и више 
школе , “Тобопган” је истакнут  као пример и образац забавно едукативне 
емисије за децу. За ту серију, добио је и годишњу награду Телевизије Нови 
Сад. Као композитор, вокални солиста и водитељ наступио је на многим 
иностраним турнејама, представљајући своју земљу. Између осталих Светски 
фестивал омладине и студената – Хелсинки- 1962, Италијански конкурс за 
најлепшу дечју песму Италије – Каорле (Венеција), “Златни Орфеј”  Бугарска, 
“Мелодије пријатељства” Русија, “Славјански базар”, Белорусија (1995,96,97.) 
“Сребрни УНИЦЕФ Италије”, Торино, дванаест турнеја по СССР-у, Турнеје 
у Бугарској и Чехословачкој, турнеја у Мађарској и Румунији са Уметничким 
ансамблом ЈНА 1966, “Змајеве дечје игре” – концерти за нашу децу (Немачка, 
Француска, Холандија, Данска и Шведска). У организацији Министарства за 
дијаспору, гостовао је  у Скопљу, Вуковару, Будимпешти и Темишвару. Учесник 
је био на Данима српске културе у Паризу (Културни центар) 2009.  2010 
и 2011, затим на Данима српске култуире у Истри 2011, 2012 и 2015. Шест  
година био је уредник и водитељ фестивала песама за децу “Београдско 
пролеће” и један  је од оснивача овог фестивала, који јe подстакао оснивање 
бројних фестивала песама за децу широм ондашње Југославије. Из области 
фотографије, добитник је награде “Анастас Јовановић”, за самосталне 
изложбе на тему “Деца света”. Самосталне изложбе  имао је у Музеју 
примењене уметности у Београду, у галерији “Медуза” у Копру, на Београдском 
Сајму у Музеју града Витјебска (Белорусија), Шибенском фестивалу детета, 
у галерји Матице српске на Змајевим дечјим играма у Новом Саду, Галерији 
РТС-а у Београду , у граду Водњану и Пули у Истри у Тивту, у галерији опере 
и театра “Мадленијанум” у Београду у Руском дому у београду…Као уметник 
обављао је функције председника Савеза естрадних уметника Југославије и 
Србије, и низ година био  у управним одборима Удружење Копозитора Србије 
и Удружења музичара џеза, забавне, поп и рок музике Србије. Био је директор 
фестивала “Београдско пролеће” 1980. године. Учествовао је  у раду  многих 
жирија  на највећим музичким манифестацијама у земљи и иностранству. 
Одржао је велики број добротвотрних програма.

Добитник је великог броја признања за свој уметнички и друштвени рад између 
осталих и Орденa Карађорђеве звезде другог степена и Вуковe наградe.



ТB прилог из дневника РТС о Дану традиције 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9d9LscE327o

Литерарни конкурс БИРАМ СРБИЈУ

Данило Стаменковић  
Прво место,  13. година, Врање, 

ментор Мелани Петровић

Оливера Савић   
Друго место,  5/5, ОШ „Никола 

Тесла“, Београд, менор 
Александра Дракулић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=iB1p4idkM1M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=NPKBcEQ7uwY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=9d9LscE327o
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iB1p4idkM1M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NPKBcEQ7uwY&feature=youtu.be


ПОХВАЛЕ
Нада Ковачевић  

7. година, ОШ „ Никодије 
Стојановић Татко“, Прокупље

Петар Милошевић    
7/2, ОШ „Олга Милошевић“, 

Смедеревска Паланка, 
литрерарна секција 
„Насмејани анђели“, 

ментор Снежана Чаировић

Иван Стојановић Срећковић  
Треће место 7/2, ОШ „Бранислав 

Нушић“, Београд

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=VwowRHPyE54&feature=youtu.be

Литерарни конкурс 
БИРАМ СРБИЈУ

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=JdtcXDwtSFw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=WbS7SMeujT0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VwowRHPyE54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JdtcXDwtSFw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WbS7SMeujT0&feature=youtu.be


Лена Магдић  и 
Адам Радовановић   

3. разред, ОШ „Црњански“, 
Јагодина, 

менор Александра Филиповић

Александар Тричковић  
4/2, ОШ „Љупче Шпанац“, Бела 

Паланка

Милица Николетић  
4.б ОШ „Јован Дучић“, Куљани, 

Бања Лука

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=MUgHPf_CN38

Вукашин Горчић   
ОШ „Влада Аксентијевић“, 

Палилула, ментор Гордана Илић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=D7uf5sMvols&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?ap-
p=desktop&v=i56lFMnqH-I&feature=you-
tu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=NdNiNy5GMJA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=MUgHPf_CN38
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=D7uf5sMvols&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=i56lFMnqH-I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NdNiNy5GMJA&feature=youtu.be


Анђела Димитријевић   
5/5, ОШ „Никола Тесла“, Београд, 

ментор Александра Дракулић

Василија Шћепановић     
2/2, ОШ „Ђура Јакшић“, Параћин

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=pAJDtCTLSho&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=AgxumYD7GDQ&feature=youtu.be

Милан Станковић  
6/2, ОШ „Борислав Пекић“, 

Београд

https://www.youtube.com/watch?v=QuR-
vM_GAT-I

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=pAJDtCTLSho&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=AgxumYD7GDQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QuRvM_GAT-I


 Видео конкурса Бирам Србију

Виктор Станковић  
Прва награда

Софија Николић Невена Јовановић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=f7C7AagpKbk

Тадија Васић  
Друга награда

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=2Iw0nHjpD9A

ПОХВАЛЕ

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=yHAYQlELRVg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=qnkPO2l-QrA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=f7C7AagpKbk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2Iw0nHjpD9A
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=yHAYQlELRVg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=qnkPO2l-QrA&feature=youtu.be


Милош Пећерић
Мартин Брчић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=-jEefKdGVFY&feature=youtu.be

Марко Бјеговић

Јован Бјеговић Новак Комадинић
Љубица Бранковић
Николина Коковић

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=_vOSc1gF6TU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=by-siI-Q9Q8

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=F4_-SDSF3rI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-jEefKdGVFY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_vOSc1gF6TU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=by-siI-Q9Q8
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=F4_-SDSF3rI&feature=youtu.be


Емилија Ђуровић

Никола Милошевић Николина Марковић

Млађен Фуртула

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=b6kIQU2k5R0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=kFHF4NdxYvM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=GyleO2SGgdY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=lRhTWprTNI8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=b6kIQU2k5R0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=kFHF4NdxYvM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GyleO2SGgdY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lRhTWprTNI8&feature=youtu.be


ОШ „Бранко Радичевић“.

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=GLDFMBvZNGg&feature=youtu.be

Анастасија Пешић

Катарина Димић Предшколска установа
СТОНОГИЦА

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=m6U603lgifE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=VIUo--i7vF4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desk-
top&v=2NXv9kft9so&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GLDFMBvZNGg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=m6U603lgifE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=VIUo--i7vF4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2NXv9kft9so&feature=youtu.be


Елена Чукић 
Прва награда

Видак Бојовић, 
Друга награда

Победници ликовног конкурса Бирам Србију 

Милан Брекић 
Трећа награда



Вишња Филиповић Александра Гајић 

Алексеј Радовановић Лена Каровић

ПОХВАЛЕ

Алекса Андрејић Александра Попов



Лива ТуркерАндреј Затезало

Спот Домовина се брани лепотом Хор ДКЦБ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H5VFsbqM1oI

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H5VFsbqM1oI


Снимак манифестације

ДАН ТРАДИЦИЈЕ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aVFZ6Hkj5Lw

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=aVFZ6Hkj5Lw
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