
 

 

 
   

ПОЗИВНИЦА 
 

НА СВЕЧАНУ АКАДЕМИЈУ ПОВОДОМ ДОДЕЛЕ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ  
СРПСКИ КРИВАК 2019 

 
18.11.2019. у 19 часова 

САВА ЦЕНТАР, Јапански салон на I спрату, Милентија Поповића 9 

 
 
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, пољопривреди, култури, спорту... Награда се 
састоји од фигуре СРПСКИ КРИВАК изливене у бронзи, Плакете и Приступнице 
Удружењу. Добитници годишње награде Удружења СРПСКИ КРИВАК за 2019. годину 
су: 
 

1. Александра Паладин, за музику 
2. Босиљка Росић, за етнологију и допринос очувању традиције 
3. Мирољуб Алексић, за привреду 
4. Марко Бумбаширевић, за медицину 
5. Радослав Зеленовић, за медије и културу 
6. Дејан Илић, за науку 
7. Душан Ивковић, за спорт 
8. Љубомир Кочић, за пољопривреду 
9. Владимир Поповић, за технологију 

 
Свечана академија ће се одржати у понедељак 18. новембра 2019. године, са 
почетком у 19 часова, у Јапанском салону на I спрату Сава Центра, Милентија 
Поповића 9, Београд. 
 
Током Свечане академије биће изведен пригодан културно-уметнички програм. По 
завршетку Академије, у холу испред Јапанског салона, биће организована нарочита 
врста коктела под називом "Пројобоз".   
 

 
УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ! 



 
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ДОБИТНИЦИМА НАГРАДЕ 

СРПСКИ КРИВАК 2019 
 

 

Александра Паладин је доцент на Факултету савремених уметности у Београду и уредник за 
уметничку музику Радио Београда 1. Бави се и музиколошким радом, темама у области теорије 
медија, педагогије, српске музичке историје и истраживањима из домена примене музике у 
медицини. Један је од оснивача и главни и одговорни уредник ревије Музика Класика. 
Уметнички је директор фестивала „Музика Класика Light”. Радила је музику за позоришне 
представе и филм. Добитница је бројних награда и признања за доприносе култури. 

 

Босиљка Росић је етнолог, музејски саветник и истраживач. Заједно са Добрилом Смиљанић 
била је један од оснивача етно парка, првог музеја на отвореном на овим просторима у 
Сирогојну. Прикупила је и око 1.200 етнографских предмета који чине сталну поставку у Старом 
селу у Сирогојну. Обишла је Албанију, Румунију, Бугарску и Мађарску и пописала преко 50.000 
српских споменика који су трајни белези нашег битисања на том простору на коме, готово да 
нема више Срба. Члан је Удружења књижевника Србије. Добитник је Вукове награде за 2014.  

 

Мирољуб Алексић, привредник, председник је “Alko Group” која послује врло успешно и 
запошљава 2.700 радника. За свој рад, предузећа из групе и сам Алексић добијају деценијама 
уназад многобројна признања. Потпредседник је ПК Србије, потпредседник Националног 
савета за развој туризма и председник Парламента привредника ПКС Београда. Редовно 
помаже хуманитарне акције, установе за болесну и незбринуту децу, као и наше спортисте и 
спортске клубове.   

 

Марко Бумбаширевић је редовни професор ортопедске хирургије и трауматологије на Медицин-
ском факултету Универзитета у Београду и редовни члан САНУ. Објавио је више стотина 
радова у водећим међународним часописима, више међународних уџбеника и националних 
монографија. Изабран за председника Европског удружења микрохирурга 2016. а 2013. је у 
Бриселу је постављен за председника комитета за ортопедску микрохирургију, чиме је постао 
кључна особа за креирање програма, округлих столова и стратегија из ове области медицине. 

 

Радослав Зеленовић био је директор Југословенске кинотеке од 1992. до 2016. године. Данас је 
управник Аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију САНУ. Аутор је многих програма 
који су помогли промоцији и популаризацији нашег филма. Учествовао је у оснивању и раду 
ФЕСТ-а, Београдског фестивала документарног и краткометражног филма, филмских 
фестивала у Сопоту и Врњачкој Бањи. Оснивач је и директор Фестивала европског филма 
Палић. За нарочите заслуге у области филмске уметности добио је бројна признања.  

 

Дејан Илић је научник, проналазач, привредник и професор. Има оригиналне истраживачке 
резултате у области хемијских извора енергије и анорганских материјала. Има више десетина 
регистрованих патента у ЕУ, Јапану, Кореји и САД, као и велики број публикованих, често 
цитираних радова у водећим научним часописима. Био је дугогодишњи председник светских 
концерна Варте и ARRI групе. Члан је управних одбора неколико немачких великих компанија. 
Добитник је бројних признања за рад у науци и привреди.  

 

Душан Дуда Ивковић познати је српски кошаркашки тренер. Један је од најуспешнијих 
европских тренера свих времена. Од 2008. до 2013. био је селектор репрезентације Србије. 
Ивковић је науспешнији селектор Кошаркашке репрезентације Југославије на Европским 
првенствима. Водио је репрезентацију на три континентална првенства и на сва три освојио 
златну медаљу. Тренутно је председник Спортског друштва Раднички. Изабран је у ФИБА Кућу 
славних 2017. 

 

Љубомир Кочић из села Горње Ратково, Република Српска, дугогодишњим радом и одрицањем 
постао је најбољи домаћин у општини Рибник. Има петоро деце. Љубомир и његова породица 
са 16 чланова данас обрађују 650 хектара земље, од тога је 250 у њиховом власништву. Имају 
3000 оваца, преко 100 грла крупне стоке, 13 моторних возила, две куће, три штале... Породица 
Кочић, која припада истој лози којој и писац Петар Кочић, је честита породица која је све што 
има створила радом и за понос је српском народу у Републици Српској. 

 

Владимир Поповић редовни је професор Машинског факултета Универзитета у Београду и 
руководилац Катедре за моторна возила. Објавио је преко 150 научних радова, монографија и 
техничких решења. Као предавач по позиву учествовао је на 30 домаћих и међународних 
конгреса. Био први ментор Друмске стреле, Формула студент тима Универзитета у Београду. 
Од 2016. године је Државни секретар за науку у Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја. 

 
 

УЛАЗ СЛОБОДАН – ДОБРОДОШЛИ! 


