
 

 

 

Радивоје Раде Радивојевић је дипломирао на Факултету музичке 

уметности у Београду 1974. године. Међутим, није кренуо путевима 

симфоније и сонате. Већ као ученик средње музичке школе у Нишу, 

свирајући у бенду "Далтони", једном од првих ансамбала те врсте у 

Југославији, ушао је у свет популарне музике и ту остао до данас као 

композитор, аранжер, продуцент и музичар инструменталиста. 

У својој бриљантној, пола века дугој каријери, постао је један од водећих 
аутора, чији се значај може поредити са популарношћу легендарног 

Дарка Краљића. Није случајно што је управо Раде Радивојевић покренуо 

Награду "Дарко Краљић" за животно дело у оквиру популарне музике коју 

додељује Удружење композитора Србије.  

 

Радивојевићев опус садржи преко 700 остварења популарне, примењене, 

дечије и народне музике, међу којима се посебно издвајају бројни хитови 

и победничке песме домаћих и страних музичких фестивала као што су 

„Београдско пролеће“, ,,Месам“, ,,Београдски шлагер - Менаџер“, 

,,Soundflower Music Festival-Зрењанин“, ,, Еврофест Скопље“ „Златно 

звонце“, „Песма Медитерана - Будва“, ,,Сунчане скале“ – Херцег Нови, 

„Златни Орфеј - Софија“, ,,Златна тамбурица – Нови Сад“, ,,Сребрна Јантра 

– Велико Трново, Бугарска“, „Југосонг“, ,,Југовозија“ .  

 



 

Последњи представник Југославије на Песми Евровизије у Малмеу – 

Шведска 1992. године са песмом „Љубим те песмама“ у извођењу Снежане 

Берић - Екстра Нене.  

Аутор је музике за многе игране и документарне телевизијске серије 

(„Горе-доле“, „Славујево доба“, ,, Мој ујак и ја“), емисија уживо („Евергрин 

клуб“, „Код црне маце“, „Све било је музика“), филмова („Трећа срећа“, 

,,Илка“), позоришних представа („Године заплета“, ,,Поетски кабаре Иво 

Андрић“) и музике за многобројне рекламне спотове и ТВ и радио шпице. 

Његове композиције и аранжмани снимљени су и изводе се у Русији, 

Немачкој, Финској, Француској, Македонији и другим државама бивше 

Југославије, Бугарској, Аустрији, земљама Бенелукса, Белорусији, Грчкој…  

Проглашен је за композитора године у Југославији 1994, у Македонији 

2000. године и за хит-композитора у Бугарској 2014.године.  

Поводом обележавања 40 година рада, 2009. године у Центру Сава у 

Београду, одржао је велики ауторски концерт са преко 100 извођача.  

На јубиларном 20. Интернационалном фестивалу забавне музике 
ЕВРОФЕСТ Скопље, Радивојевићу је уручена Награда за животно дело и 

Награда за највећи хит у историји фестивала за песму “Многу солзи” у 

интерпретацији Маје Оџаклијевске. Поред награде за највећи хит песма 

„Многу солзи“ је увршћена у десет најпопуларнијих песама свих времена 

забавне музике у Македонији. 

 

 

Поред низа трајних радио снимака и великог броја ТВ емисија, објавио је 
и 3 изузетна ЦДа. На троструком албуму "Љубим те песмама" издвојио је 

најзначајнија остварења из области поп и народне музике. Избор 

најлепших песама за децу објављен је 2015. под називом "Дечје заврзламе 

и остале керефеке за маме, тате, баке и деке". Године 2018. објављен је 

албум "Инспирисан поезијом" који представља Радивојевићев омаж 

великим српским песницима Миловану Витезовићу, Душку Трифуновићу, 

Мики Антићу, Бранку Радичевићу и Иви Андрићу.  



 

 

У историјски развој популарног жанра Раде Радивојевић је унео сложена 

формална решења која су проширила традиционални облик популарне 

песме, обогатио је хармонску подлогу и донео маштовите аранжмане. Но, 
његова музике пре свега плени неисцрпном мелодиком, лириком и 

осећајношћу једног изразитог, снажног неоромантичара.  

Сви поменути параметри указују на чињеницу да Радивојевићева музика 

превазилази мерила савременог историјског периода. Она има све шансе 

да и у далекој будућности зрачи као евергрин баштина.  

Раде Радивојевић се током читаве каријере са великим успехом  бави 

различитим музичким жанровима и формама, а за овај пројекат је 
издвојио своје најпознатије композиције које реафирмишу староградску 

песму и изворну народну музику на чијем трагу је компоновао своју 

примењену,  инструменталну и вокалну музику. Те композиције су 

утиснуле видне трагове у српској музичкој култури.     

 

 

 

 

Ивана Тришић,  

председник Удружења композитора Србије 

 


