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1. Александар Гајин, глумац Драме
за  улогу  у  представи  Војвођанска  рапсодија коју је  изградио  искуством,  знањем,
пожртвовањем у изузетно сложеним околностима. Улога је допринела квалитету који је
препознала и критика и публика.

2. Небојша Савић, глумац Драме
за улогу Алексе, односно барона Голића, једног од најизазовнијих ликова домаће класике,
у представи Лажа и паралажа. Улогом, коју носи вешто и са мером, доказује да је један
од водећих глумаца генерације која постаје носилац репертоара.

3. Золтан Бешењи, инспицијент Драме
за савестан и неуморан рад на представама Војвођанска расподија и Лажа и паралажа.

4. Владимир Ћуковић, концермајстор
за велики допринос укупном квалитету Оркестра и префињено музицирање.

5. Весна Кесић Крсмановић, диригент Хора
за изузетно залагање и посвећеност послу.

6. Ана Ђурић, првакиња Балета
за улогу Катарине у балету Катарина Измаилова, коју је истанчано и раскошно извајала, 
беспрекорно представивши трагичну судбину жене обузете љубавном страшћу.

7. Маријана Ћурчија, балетски играч
за улогу Катарине у балету Катарина Измаилова, коју тумачи глумачки емотивно и 
експресивно, технички складно и уметнички зрело.

8. Самјуел Бишоп, балетски играч
за улогу Сергеја у балету Катарина Измаилова, коју је остварио плесно и драмски 
експресивно, партнерски сигурно, показујући пун степен уметничке зрелости.

9. Жељко Чобановић, руководилац Службе инвестиционо-техничког одржавања
за  труд  и  истрајност  на  решавању вишегодишњег  проблема  на  компликованом клима
систему. Под његовим вођством реализовани су бројни пројекти, а многи су и започети.

10. Стеван Хемун, главни мајстор реквизите - шеф 
за одговорност и професионалност у испуњавању радних задатака у периоду када је 
реквизиту напустио велики број запослених.

11. Милушка Ђурикин, главни мајстор фризер-власуљар-маскер - шеф 



за професионално, ревносно и одговорно вођење једне од најоптерећнијих радионица. 

12. Александра Ковачевић, главни мајстор модистераја - шеф 
за вредно, радно и савесно обављање послова у којима је показала и свој таленат, што је 
свеукупно допринело да сви захтеви костимографске продукције били испуњени.

13. Јасмина Ђуричковић, главни благајник
за педантно и савесно обављање радних задатака и зналачки приступ у раду, због чега је
стекла поверење код претпостављених.

14. Драгана Сувaчаревић, оператер на фотокопир апарату-плакатер
за професионални приступ послу, залагање и добронамерност коју показује у сарадњи са
колегама.

15. Драгица Кркљуш, организатор материјално-финансијских послова
за показану поузданост и изузетну прецизност у изради статистичких података и изради
анализе реализације програмске делатности СНП-а.

16. Сувачаревић Горан, радник обезбеђења
за дугогодишње професионално искуство које несебично преноси на млађе колеге,  као и
за неговање пријатељског опхођења са позоришном публиком.


