
На основу Статута, Правилника за доделу Годишњих награда, Одлуке V редовне годишње 
скупштине од 6. јуна 2015. године, Одлуке Управног одбора од 10. септембра 2015. године и 
Предлога Жирија за доделу Годишњих награда од 1. октобра 2015. године, Управни одбор удружења 
СРПСКИ КРИВАК, на свом састанку од 1. октобра 2015. године, донео је једногласну 
 

ООДДЛЛУУККУУ  
о добитницима Годишње награде СРПСКИ КРИВАК 2015 

 

 

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... 



Уручење Годишњих награда Милици Стојадиновић, Бориславу Ивкову, Јовану 
Адамову и Мирославу Лазанском обавиће се на Свечаној академији, која ће се 
одржати у уторак 3. новембра 2015. године, са почетком у 19 часова, у великој сали 
Уметничке школе "ARTIMEDIA" у Београду. 
 
Уручење Годишњих награда професорима Влатку Ведралу и Жоржу Шапутијеу 
обавиће се накнадно - приликом њиховог првог доласка у Београд, када ће одржати 
и своја приступна предавања. 
 
 
 
 

Председник Управног одбора: 
 
 

Живорад Лазић с. р. 
 


