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ИЗВЕШТАЈ  

Жирија за доделу Годишње награде  
СРПСКИ КРИВАК 2013 

 
 
На основу одлука: Треће редовне годишње скупштине, од 9. јуна 2013. године, и 
Управног одбора, од 14. октобра 2013. године, овогодишњи Жири је радио у саставу: 
 

1. Станко Стојиљковић, председник. 
2. Милован Матијевић, заменик председника. 
3. проф. др Часлав Оцић, члан. 
4. проф. др Драган Раденовић, члан. 
5. проф. др Петар Кочовић, члан. 
6. Братислав Бата Ђорђевић, члан. 
7. Борислава Николић, члан. 

 
 
Поступајући по одредбама Статута и Правилника за доделу годишњих награда, 
након два изјашњавања, Жири је донео једногласну  
 

ОДЛУКУ 

да се овогодишња награда СРПСКИ КРИВАК 2013. додели: 

1. Проф. др Амфилохију Радовићу, за очување и развој духовности. Један од 
најугледнијих и најобразованијих владика Српске православне цркве. 

2. Академику Борису Владимировичу Прикину, за науку. Један од водећих руских 
и међународних социлога и члан Академије социолошких наука Русије. 

3. Вуку Рашовићу, за спорт. Носилац пурпурног појаса девети дан у џудоу, 
освајач седам златних медаља на европским првенствима и 12 златних 
медаља на светским првенствима. 

4. Проф. др Дејану Милојичићу, за информатику. Први Србин председник 
Компјутерског друштва (Computer Society), најмоћнијег светског удружења 
инжењера електротехнике и електронике (IEEE) и једног од водећих 
стручњака компаније "Хјулит Пакард". 
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5. Проф. др Милану Распоповићу, за образовање. Најзаслужнији директор 
Математичке гимназије у Београду, која је изнедрила више од 250 доктора 
наука широм света. Руководио Гимназијом 31,5 година. 

6. Оливери Катарини, за уметност. Једина Српкиња и светска уметница која је 72 
дана заредом певала у славној париској "Олимпији" и једна од јунакиња 
култног филма "Скупљачи перја", награђеног у Кану 1967. 

7. Чеду Филиповићу, за новинарство. Један од највећих југословенских и српских 
сниматеља, који је извештавао с најпознатијих међународних скупова у свету. 

 
 
Жири за доделу Годишње награде, предлаже Управном одбору Удружења да: 
 

1. Потврди ову одлуку. 

2. Објави одлуку на веб сајту Удружења и у медијима. 

3. Закаже и организује свечану церемонију на којој ће се доделити награде. 

4. Организује прес конференцију поводом ове свечаности. 

5. Преосталу двојицу предложених кандидата (проф. др Видосава Мајсторовића, 
за науку и Данила Даниловића Данилушку, за уметност), прими за редовне 
чланове Удружења. 

 
 
У Београду,  
28. новембра 2013.       
 

Жири за доделу Годишње награде: 
 

 

Станко Стојиљковић 

 

Милован Матијевић  

 

Часлав Оцић 

 

Драган Раденовић 

 

Петар Кочовић 

 

Братислав Ђорђевић 

 

Борислава Николић 

 

Прилог: Биографије награђених 


