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ЗАПИСНИК  

са другог састанка Жирија за доделу Годишње награде  
одржаног 15. септембра 2011. године 

 
Други састанак Жирија за доделу Годишње награде удружења "Српски Кивак" 
одржан је 15. септембра 2011. године, а чланови су се телефонски изјаснили. 
 
 
 
Изјаснили су се: 
 

1. Станко Стојиљковић, новинар и публициста, председник Жирија 
2. Милован Матијевић, дипл.инж.ел. заменик председника Жирија 
3. Проф. др Драган Раденовић, члан Жирија 
4. Проф. др Петар Кочовић, члан Жирија 
5. Братислав Бата Ђорђевић, кошаркашки тренер и педагог, члан Жирија 
6. Проф. др Часлав Оцић, дописни члан САНУ, члан Жирија 
7. Борислава Николић, новинар, члан Жирија. 

 
 
 
Дневни ред: 
 

1. Избор кандидата за доделу Годишње награде 
2. Предлог Управном одбору Удружења. 

 
 
 
Тачка 1. 

Жири је анализирао предложену листу кандидата за доделу Годишње награде и 
једногласно закључио да су сви предложени кандидати остварили врхунске 
резултате у својој делатности, да су значајно допринели угледу српског народа и 
српске државе и да сви заслужују да буду награђени. 

 
На основу овога закључка, а у складу са одредбама Статута Удружења и 
Правилника за доделу Годишње награде, Жири за доделу годишње награде 
доноси једногласну и коначну 
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ОДЛУКУ 
о добитницима овогодишње награде  

удружења "Српски Кривак" 
 
Годишњa награда удружења "Српски Кривак" за 2011. годину додељује се: 
 

1. Велимиру Бати Живојиновићу, најпознатијем српском и југословенском 
глумцу. 

2. Ранку Жеравици, прослављеном српском, југословенском и међународном 
кошаркашком тренеру. 

3. Проф. др Јасмини Вујић, познатом српском и признатом светском стручњаку 
за нуклеарну технологију и првој жени декану Факултета за нуклеарно 
инжењерство Универзитета Беркли (САД). 

4. Проф. др Жарку Видовићу, филозофу, историчару цивилизације и 
уметности, ликовном критичару, добровољцу у Априлском рату 1941. године 
и логорашу у Јасеновцу и Нарвику (Норвешка). 

5. Проф. др Предрагу Ристићу, професору архитектуре на Академији Српске 
православне цркве за уметност и конзервацију и гостујућем професору на 
универзитетима у Паризу, Бечу и Грацу. 

 
 
Тачка 2. 
 
Жири за доделу годишње награде Удружења, предлаже Управном одбору да: 
 

1. Ову одлуку објави на веб сајту Удружења и у медијима; 
2. Закаже и организује свечану церемонију на којој ће се доделити награде; 
3. Организује прес конференцију поводом ове свечаности. 

 
 

Жири за доделу Годишње награде: 
 

 

Станко Стојиљковић 

 

Милован Матијевић  

 

Драган Раденовић 

 

Петар Кочовић 

 

Братислав Ђорђевић 

 

Часлав Оцић 

 

Борислава Николић. 


