
 

 

 

 

НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА: ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНАТА НА ЕВРОПСКИМ И 

СВЕТСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. ГОДИНИ  

 

 

 Студенти Медицинског факултета у Новом Саду 

- прва награда у области неуронауке на Европском скупу младих 

научника Young European Scientist Meeting, Порто, Португалија, 14-

17. септембар 2017: Небојша Ласица 

- прво место у стоном тенису на међународном такмичењу Beijrut 

Unisport Festival, Либан, 23-26. март 2017. године: Ана Жофија 

Фењвеши, државна репрезентативка у стоном тенису 

- прво место и златна медаља у скоску у даљ и друго место и сребрна 

медаља у дисциплини троског на Играма малих земаља Европе, Сан 

Марино, 29. мај – 3. јун 2017. године, као и прво место у скоку у даљ 

на Екипном првенству Европе, Малта, 24-25. јун 2017. године: 

Љиљана Матовић, државна репрезентативка у атлетици у више 

дисциплина 

 Студенти Факултета техничких наука у Новом Саду 

- прво место на 5. Светском првенству у планинском скејтборду – 

бордеркросу, Компјен, Француска, 15. јул 2017. године: Сенка Бајић 

(студент докторских студија Инжењерство заштите на раду, европски 

и светски шампион у планинском скејтборду) 

- прво место на светском шампионату у у баскету 3x3 Debrecen 

Masters, Дебрецен, Мађарска, 31. август – 1. септембар 2017. године 

и прво место на турниру Mexico City Masters, Мексико, 30. септембар 

– 1. октобар 2017. године: Стефан Стојачић (апсолвент, 

Мехатроника) и Александар Ратков (мастер студије, Рачунарство и 

аутоматика) 

- друго место на међународном такмичењу у роботици ЕУРОБОТ 2017, 

La Roche-sur-Yon, Француска 24-28. мај 2017. године – тим студената 

М41+: Ненад Пелеш, Ненад Иличић, Никола Добријевић, Жарко 

Пролић, Оливер Какучка, Сава Вранешевић, Михајло Стојановић, 

Алекса Ћоровић, Стеван Стевић, Милош Ботић, Горан Гостојић, 

Атила Милановић, Драгица Бабић и Страхиња Вучић 

 Студенткиње Академије уметности у Новом Саду 

- прва награда публике на елитном клавирском курсу за осам 

одабраних младих талената из целог света 2017. у Италији Eppan 

Junior Academy, прва награда и лауреат у свим студентским 

категоријама укључујући и докторанде на међународном такмичењу 

Sremska Mitrovica International piano festival 2017, 1. награда, 

специјална награда жирија Con distinzione и награда публике на 



завршном концерту лауреата свих категорија на међународном 

такмичењу San Dona di Piave International piano competition 2017 и 3. 

награда на међународним фестивалима Malta Piano Festival 2017 и 

Бољшој интернационални фестивал 2017, Мокра Гора, Србија: Ивана 

Дамјанов (клавир, 2. година основних студија) 

- Grand Prix  награда, победник целог такмичења у свим категоријама 

на међународном такмичењу за младе музичаре Охридски бисери 

2017, Охрид, Македонија и лауреат другог степена и освојена 

сребрна матрјошка у категорији од 18 до 25 година у  конкуренцији 

са свим инструментима на Фестивалу руске музике Бољшој 2017, 

Србија: Ања Малков (флаута, 3. година основних студија) 

- сребрна награда у области фотографије и прва награда за регију 

Active Beach Cluster за филм Time Stamp на Фестивалу кратког филма 

Thailand International Film Destination Festival, 19-28. јул 2017: Сава 

Кесић (студент нових ликовних медија, режисер, сценариста и 

монтажер филма) и Тибор Варга (студент фотографије, директор 

фотографије филма) 

 Студенти Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду 

- прво место у теквонду на Универзијади у Кинеском Таипеиу, август 

2017: Ирис Јовић Вујаковић 

- треће место у дисциплини К1 200 метара кајак на Светском првенству 

у Чешким Рачицама, Чешка, август 2017: Милица Старовић 

- треће место на Светском првенству у дисциплини К1 200 метара кајак 

на Светском првенству у Чешким Рачицама, Чешка, август 2017: 

Небојша Грујић 

- треће место на Европском првенству у рвању за млађе сениоре (У-23) 

у Сомботхељу, Мађарска, март 2017: Себастијан Нађ 

 Мешовити хор Академског културноуметничког друштва Универзитета у 

Новом Саду „Соња Маринковић“: златна диплома у категорији мешовитих 

камерних хорова и сребрна диплому у категорији духовне музике на 

Међународном такмичењу и фестивалу хорова „Антон Брукнер“ у Линцу, 

Аустрија, 14-17. јун 2017.  

 Универзитетски бриџ тим: бронзана медаља на 8. Светском универзитетском 

првенству, 22-28. август 2016. у Лођу, Пољска: Стефан Веља (2. година 

истраживачке физике на Природно-математичком факултету), Јована 

Зорановић (4. година енергетике, електронике и телекомуникација на 

Факултету техничких наука), Селена Пепић (2. година рачунарских наука на 

Природно-математичком факултету), Стојан Важић (2. година рачунарства и 

аутоматике на Факултету техничких наука), Борис Јовановић (2. година 

рачунарства и аутоматике на Факултету техничких наука) и Вук Трнавац (4. 

година филозофије на Филозофском факултету) 

 

 

 
  

 
 


