
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ПП ОО ЗЗ ИИ ВВ НН ИИ ЦЦ АА   
ЗА СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ НА КОЈОЈ ЋЕ СЕ ДОДЕЛИТИ  

ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СРПСКИ КРИВАК 2015. 
 
 
Академија ће се одржати у уторак, 3. новембра 2015. године, са почетком у 19 
часова, у Уметничкој средњој школи "ARTIMEDIA", Булевар Војводе Мишића 41, 
Београд. Школа се налази преко пута Сајма, на углу Булевара и Руске улице, а 
испред школе стају трамваји 3, 12 и 13, у оба смера. 
 
 

 
 
 
Годишња награда СРПСКИ КРИВАК додељује се за нарочите заслуге и допринос 
неговању српске традиције, као и за врхунска достигнућа у науци, технологији, 
уметности, образовању, привреди, култури, спорту...  
 
Награда се састоји од фигуре СРПСКИ КРИВАК изливене у бронзи, Плакете и 
Приступнице Удружењу.  
 
Добитници годишње награде Удружења СРПСКИ КРИВАК за 2015. годину су:  
 

1. Милица Стојадиновић, одбојкашица 
2. Борислав Бора Ивков, велемајстор 
3. Проф. др Влатко Ведрал, научник 
4. Проф. др Жорж Шапутије, научник 
5. Маестро Јован Адамов, композитор 
6. Мирослав Лазански, новинар  

 
Током Свечане академије биће изведен пригодан културно-уметнички програм. 
  
По завршетку Академије, у холу Школе, биће организована нарочита врста коктела 
под називом "Пројобоз".  

УДРУЖЕЊЕ "СРПСКИ КРИВАК" 

011/3950-841 
office@krivak.rs 
www.krivak.rs  

МБ     28021089 
ПИБ  106732651 
TР     330-4010073-04 



ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ 
  

 

Прослављена одбојкашица Милица Стојадиновић, 
државна репрезентативка, десет пута проглашавана за 
најбољу југословенску одбојкашицу, тренер, спортски 
новинар и вишегодишњи председник Удружења државних 
репрезентативаца Србије. Носилац је Велике златне 
плакете Одбојкашког савеза Србије. 

 

Велемајстор Борислав Бора Ивков, најуспешнији 
југословенски и српски шахиста на међународним 
турнирима. Једини Србин омладински првак света. 
Троструки првак Југославије. Носилац десет олимпијских 
одличја и пет медаља са европских и светских 
првенстава.  

 

Проф. др Влатко Ведрал, предавач на универзитетима 
Оксфорд и Сингапур, један од најцитиранијх српских 
физичара свих времена и један од најцењенијих квантних 
физичара данас у свету. Носилац престижних признања: 
"Марко Јарић", "Волфсон" и "Абдус Салам". У иностраним 
гласилима су га прозвали мислиоцем нашег доба. 

 

Проф. др Жорж Шапутије (Georges Chapouthier),  један 
од најпознатијих светских биолога и филозофа. Бави се и 
књижевношћу. Докторате из биологије и филозофије 
стекао на универзитетима у Стразбуру и Лиону. Директор 
емеритус Француског националног центра за научна 
истраживања.  

 

Маестро Јован Адамов, истакнути уметник, композитор, 
диригент, аранжер и музички продуцент. Баштини више 
од 1.500 композиција. Директор је фестивала "Златна 
тамбурица" и уметнички директор "Светског тамбурица 
феста" у Дероњама. Председник је Удружења 
композитора Војводине. 

 

Колумниста "Политике" Мирослав Лазански, 
најугледнији југословенски и српски војнополитички 
коментаатор и најпознатији српски новинар данас. 
Извештавао из многих ратних подручја. Интервјуисао 
команданте НАТО, маршале СССР, шефове КГБ, 
министре одбране, начелнике генаралштабова... 

  
УУЛЛААЗЗ  ССЛЛООББООДДААНН  --  ДДООББРРООДДООШШЛЛИИ!!  


