
 

 

 
   

ПОЗИВНИЦА 
 

НА СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ  
СРПСКИ КРИВАК 2018 

 
12.11.2018. у 19 часова 

Уметничка средња школа ARTIMEDIA, Булевар Војводе Мишића 41 

 
 
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 2018. годину су: 
 

1. Бранка Веселиновић, за глуму и хуманитарни рад 
2. Јасна Шекарић, за спорт 
3. Војкан Борисављевић, за музику 
4. Веселин Грозданић, за режију 
5. Александар Кавчић, за науку и технологију 
6. Зоран Кривокапић, за медицину 
7. Миодраг Месаровић, за привреду 
8. Бранко Станковић, за новинарство и допринос очувању традиције 
9. Владимир Алексеевич Зрнов, за образовање 

 
Свечана академија ће се одржати у понедељак 12. новембра 2018. 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 Војводе 
Мишића и Руске улице, а испред школе стају трамваји 3, 12 и 13, у оба смера. 
 
Током Свечане академије биће изведен пригодан културно-уметнички програм. По 
завршетку Академије, у холу Школе, биће организована нарочита врста коктела под 
називом "Пројобоз".   

 
УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ! 



 
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ 

СРПСКИ КРИВАК 2018 
 

 

Бранка Веселиновић је српска глумица и звезда југословенског филма, са 80 година дугом 
глумачком каријером. Глумила је у више од 100 представа у позоришту, и у више од педесет 
телевизијских серија и филмова. Добитник је „Стеријине награде“ 1964. као и бројних плакета, 
награда и признања за свој глумачки и хуманитарни рад. Била је амбасадор УНИЦЕФ-а. 
Основала је Фонд Бранке и Млађе Веселиновић за помоћ инвалидној деци. 

 

Јасна Шекарић је српска спортисткиња и репрезентативка у стрељаштву. Вишеструка је 
олимпијска, светска и европска првакиња са преко 90 освојених медаља на великим 
такмичењима. Три пута је проглашавана за најбољег стрелца у свету, а 2000. године је 
проглашена за најбољег стрелца света 20. века. На ОИ је учествовала шест пута и освојила пет 
медаља. Једини је стрелац који је на сваком наступу на ОИ успео да се пласира у финале. 

 

Војкан Борисављевић чувени је српски диригент и композитор. Музичко образовање стекао у 
Београду и Паризу. Уметничким радом се бави од 1965.године. Компонује музику за позориште, 
филм и телевизију, популарне и дечије песме, пише инструменталне композиције и аранжмане, 
што до сада чини неколико хиљада дела различитих жанрова. Диригује у позоришту, на 
концертима, фестивалима и РТВ снимањима. Учествовао на већем броју музичких, позоришних 
и филмских фестивала у земљи и иностранству, где је више пута  награђиван.   

 

Веселин Грозданић дипломирао је на ФДУ у Београду. У ТВ Београд ради од 1976. Специја-
листа је за режију директних преноса. Урадио је више од 5400 директних преноса и студијских 
програма уживо. Режирао је преносе великих спортских догађаја и значајних политичких дога-
ђаја одржаних у Београду. Био је један од редитеља преноса Универзијаде у Кини. Као члан 
екипе РТС-а био је на више Олимпијада, европских и светских првенстава. За свој рад добио је 
више признања. Предавач је режије програма уживо на Академији уметности у Београду. 

 

Александар Кавчић је професор на Универзитету Карнеги Мелон и САД-у. Решио је проблем 
поузданог читања записа на хард-дисковима. Његово решење је постало индустријски 
стандард који је омогућио стално повећање капацитета хард-дискова. Предавао је и на 
Харварду и на Универзитету на Хавајима, његови радови из области обраде сигнала често су 
цитирани, а пријавио је седам патената. Добитник је IEEE награде за најбољи рад у области 
процесирања сигнала за меморијске јединице.  

 

Проф.др Зоран Кривокапић редовни је професор Медицинског факултета Универзитета у 
Београду и начелник Трећег одељења Прве хируршке клинике. Члан је и руководилац више 
угледних светских удружења хирурга. Дописни је члан САНУ. Сматра се творцем колоректалне 
медицине у нашој земљи. Гостујући је професор на више медицинских факултета у свету. 
Добитник је бројних награда и признања. Председник Србије га је одликовао „Златном 
медаљом за заслуге“ за промоцију Србије у свету. 

 

Проф.др Миодраг Месаровић дипломирао је на Електротехничком, а докторирао на Машинском 
факултету у Београду. Ради у Енергопројекту у Београду као специјални саветник директора. 
Учествовао је у више стотина пројеката у земљи и иностранству. Редовни је члан АИНС, 
генерални секретар комитета Србије у Светском савету за енергију, председник Научног 
одбора Друштва термичара Србије, и члан Академијског одбора САНУ за енергетику. Предавао 
је на више универзитета у региону. Објавио је око 360 научних и стручних радова.  

 

Бранко Станковић је новинар РТС-а и аутор емисије „Квадратура круга“. Добитник је бројних 
награда за филмско и телевизијско стваралаштво. Аутор је књиге „Квадратура круга“. Као 
сценариста и редитељ направио је 22 документарна филма. Аутор је драме „Није него“ и 
коаутор драме „Бар-Београд вија Пекинг“. Академија филмске уметности и наука је Бранку 
Станковићу 2012. године доделила звање академика филмске уметности и наука. 

 

Владимир Алексеевич Зрнов завршио је Факултет за општу и примењену физику у Москви. 
Докторирао je у области оптимизације управљања квалитетом образовања. Ректор је Новог 
руског универзитета. Председник је Савета Удружења недржавних универзитета у Русији, члан 
Председништва Удружења правних школа Русије и члан Руског државног савета за развој 
образовања. Области његовог научног и стручног рада су квалитет образовања, вредновање 
универзитета и утицај иновација и научног развоја на државу и друштво. Велики је пријатељ 
Србије и српског народа. 

 
 

УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ! 


