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СВЕЧАНА ДОДЕЛА ЗАХВАЛНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

27. јун 2017. године, 11.30 часова 

Амфитеатар Централне зграде Универзитета у Новом Саду 

______________________________________________________________________________ 

 

- ДОБИТНИЦИ ЗАХВАЛНИЦА – 

 

1. Уручење захвалница институцијама и компанијама које су донирале средства за 

стипендије Универитета у Новом Саду – донатори Фонда за за стипендирање и 

подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника у 

школској 2016/2017. години 

 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 

делатност 

 Град Нови Сад 

 Нафтна индустрија Србије – НИС а.д.  

 ДДОР Нови Сад 

 Јавно комунално предузеће „Информатика“  

2. Уручење захвалница институцијама и компанијама које су финансијски подржале 

организовање Међународног фестивала науке и образовања 2017. године 

 Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку 

делатност 

 Нафтна индустрија Србије – НИС а.д.  

 Компанија Schneider Electric DMS NS 

 Компанија NTT DATA 

 

3. Уручење захвалница институцијама, компанијама и појединцима који су подржали рад 

и активности Универзитета у Новом Саду 

 Црвени крст Новог Сада – за подршку реализацији обавезне обуке из прве 

помоћи за студенте прве године Универзитета у Новом Саду, организовање 

волонтерских екипа и коришћење опреме Црвеног крста 

 Омладински савез удружења „Нови Сад омладинска престоница Европе – 

ОПЕНС“ – за подршку реализацији обавезне обуке из прве помоћи за студенте 

прве године Универзитета у Новом Саду и донацију лутке за практичну обуку 

из прве помоћи 

 Компанија YU MARKET d.o.o. – за бесплатан превоз експоната за изложбе 

Универзитета у Новом Саду 

 Компанија Ревност – за бесплатан превоз експоната за изложбе Универзитета у 

Новом Саду 

  Окружни затвор у Новом Саду – за подршку активностима на уређењу кампуса 

Универзитета у Новом Саду 
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 Господину Нику Пејићу – за подршку активностима на уређењу Инфо-центра 

Универзитета у Новом Саду 

 Компанија АДЕКО, Нови Сад – за превоз експоната за изложбе Универзитета у 

Новом Саду и бесплатну израду делова за роботе студентских екипа Факултета 

техничких наука 

 Радио-телевизија Војводине – за медијско спонзорство Међународног фестивала 

науке и образовања 2017. године 

 Фондација Николић Неузински, Нови Сад – за фиинансирање реконструкције 

баријерних стубова и ланаца у кампусу, за поклоњено цвеће и за финансијску и 

организациону подршку у области међународне сарадње 

 Расадник „Комаров“ – за поклоњене саднице пузавица и жбуња за уређење 

кампуса Уиверзитета у Новом Саду 

 Расадник „Лединци“ – за поклоњене саднице пузавица и жбуња за уређење 

кампуса Уиверзитета у Новом Саду 

 Расадник „Оморика“ – за поклоњене саднице пузавица и жбуња за уређење 

кампуса Уиверзитета у Новом Саду  

 Проф. др Бранко Маринковић – за поклоњено саксијско цвеће за оплемењивање 

холова у згради Ректората Универзитета у Новом Саду 

 Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ – за поклоњене клупе за уређење 

кампуса Уиверзитета у Новом Саду 

 Богдан Станковски, студент Факултета техничких наука – за добровољни рад на 

уређењу кампуса Универзитета у Новом Саду 

 Проф. др Милена Кркљеш, Департман за архитектуру и урбанизам Факултета 

техничких наука – за рад на уређењу Инфо-центра Универзитета у Новом Саду 

 Тим наставника и сарадника са Департмана за архитектуру и урбанизам – за 

дизајн и уређење штанда за заједничко представљање Универзитета и факултета 

на Сајму образовања „Путокази“ 2017. године: доц. др Марко Тодоров, доц. др 

Ивана Мишкељин и асистенти Драгана Вилотић, Миленко Радовић и Милица 

Стојшић. 

 Наставници са Департмана за географију, туризам и хотелијерство Природно-

математичког факултета проф. др Игор Стаменковић и доц. др Растислав 

Стојсављевић – за организовање обиласка културних знаменитости за 

представнике страних универзитета 

 Наставници са Катедре за хортикултуру и пејзажну архитектуру 

Пољопривредног факултета доц. др Јелена Чукановић и доц. др Емина 

Младеновић – за учешће у манифестацији Добродошлица пролећу на 

Универзитету у Новом Саду и израду цветних гредица за уређење кампуса 

Универзитета. 

 Доц. др Дејан Пајић, Одсек за психологију Филозоофског факултета – за 

креирање модела дигиталног обрасца за избор у звање наставника Универзитета 

у Новом Саду 
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 Александар Бошњак и Ненад Тодоровић, студенти Факултета техничких наука – 

за израду мобилне аплиакције Универзитета у Новом Саду 

 Наставници Медицинског факултета – за учешће у реализацији обавезне обуке 

из прве помоћи за студенте прве године основних студија Универзитета у 

Новом Саду:  

Проф. др Снежана Бркић 

Проф. др Сања Стојановић 

Проф. др Зоран Комазец 

Проф. др Велибор Васовић 

Проф. др Миодраг Драпшин 

Проф. др Миланка Татић 

Проф. др Душица Ракић 

Доц. др Драгана Радовановић 

Доц. др Светлана Кашиковић-Лечић 

Доц. др Јелена Николић 

Доц. др Гордана Јовановић 

Доц. др Тихомир Дуганџија 

Асистент Вукадин Миланков 

Асистент Андријана Миланков 

Асистент Марија Маринковић 

Асистент Андреа Божић 

Асистент Ивана Дондо 

Асистент Милена Микић 

Асистент Предраг Рашовић 

Асистент Дејан Лукић 


