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УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ЗЛАТНИ БЕОЧУГ  

14. април 2011. 
 
Извештај Милене Глувачевић 
 

Признања „Златни беочуг", која Културно-
просветна заједница (КПЗ) Београда додељује за 
трајни допринос култури српске престонице, 
уручена су добитницима на Великој сцени 
београдског Народног позоришта.  
 
"Данас у огледалу Београда и српске културе 
престављамо нова лица добитника "Златног 
беочуга“. Она су нам свима добро позната. 
Продужавамо златни ланац престоничке културе, 

свесни да се тако наслањамо на прошлост и продужавамо у будућност. Поштовани 
добитници, ви сте данас светлост у нашим очима и радост у нашим мислима. 
Примите Златне беочуге као захвалност целог нашег народа за све што сте урадили и 
обавезу да то радите и убудуће“ , рекао је у председник Културно-просветне 
заједнице  Београда Милован Витезовић.   
  
Председник жирија за доделу награде проф. др Дарко Танасковић је истакао да од 
137 кандидата са списка предложених жири не би погрешио да је закључио како сви 
заслужују ово високо признање и додао да правилник нажалост, ограничава број 
добитника. 
   
Признање „Изванредни златни беочуг" за животно дело добили су драмски писац и 
књижевник, академик Душан Ковачевић, оперски уметник и педагог Звонимир 
Крнетић и композитор Зоран Христић. „Изванредни златни беочуг" добили су 
Историјски архив Београда и РТВ Студио Б. 
 
Златни Беочуг су добили и сликарка Даница Баста, композитор, диригент и аранжер 
Војкан Борисављевић, архикетка Бранка Бошњак, вајар Остоја Горданић Балкански, 
сценограф Александар Денић, прима балерина и балетски педагог Душка 
Драгићевић, филмски редитељ, сценариста, педагог Жарко Драгојевић, глумац и 
педагог Михаило Јанкетић, књижевна критичарка и књижевница Милица 
Јефтимијевић Илић. 
 
Добитници признања су и књижевна трибина „Вечери код Вука", национални 
ресторан Кумбара, музичар, композитор, аранжер Радомир Михајловић Точак, 
књижевник и доктор медицинских наука Горан Милашиновић, музички педагог 
Јасмина Михаљица, Музеј Народног позоришта, уметнички фотограф Милутин 
Рајковић Кактус, публициста, књижевник и сниматељ Владан Ракић, водитељ, 
публициста и књижевник Драгослав Батица Савић, редитељ и педагог Дарко Татић и 
театролог и педагог Драгана Чолић Биљановски. 
 
Награђенима су ово признање уручили председник жирија пр. др. Дарко Танасковић 
и генерални секретар КПЗ Београда Живорад Ајдачић. 
 
Признање „Златни беочуг" се додељује од 1970. године за заокружене духовне 
вредности и достигнућа, које континуирано повезују све оне који омогућавају 
успешнији духовни живот главног града. Творци ове награде су песник Васко Попа, 
који је дао и име награди, Радомир Стевић Рас и Јефта Јевтовић.  
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