
 

 

  

 

Додељене награде најбољим докторандима у оквиру 

пројекта BW Exceptional 

 
• У оквиру пројекта BW Exceptional, компанија Belgrade Waterfront наградила најбоље студенте 

докторских студија одабраних факултета Универзитета у Београду са по 5000 евра за даље 

усавршавање  

• Овим поводом, одржана панел дискусија на тему развоја каријере младих стручњака, изазова са 

којима се суочавају и важности подршке приватног сектора  

 

Београд, 27. фебруар 2019. године – Компанија Belgrade Waterfront доделила је вредне новчане 

награде најбољим докторандима четири факултета Универзитета у Београду у оквиру пројекта „BW 

Exceptional“, како би им помогла у даљем професионалном развоју.  

На церемонији одржаној у Продајном центру Belgrade Waterfront -а, награду за остварене изузетне 

академске резултате у износу од по 5000 евра, примили су најбољи докторанди четири факултета: 

Андрија Радовић и Данило Јоксимовић са Грађевинског факултета, Немања Вуксановић и Радован 

Кастратовић са Економског факултета,  Љубица Душков и Никола Тодоровић са Географског факултета, 

као и Антанасије Пуношевац и Мина Ракиџић са Факултета ликовних уметности.  

Факултети са којих су награђени студенти изабрани су због повезаности своје научно-истраживачке и 

уметничке области са делатношћу компаније Belgrade Waterfront. О избору најбољих докторанада 

одлучивали су сами факултети, а критеријуми приликом одабира били су најбоља просечна оцена и 

брзина студирања на сва три нивоа студија – основним, мастер и докторским студијама. 

Говорећи о пројекту и мотивацији за његово покретање, Никола Недељковић, генерални директор 

компаније Belgrade Waterfront, посебно је истакао важност учешћа приватног сектора у програмима 

подршке младим талентима.  

„Верујем да ћемо, осим помоћи младим докторандима, на овај начин дати допринос и подизању свести 

о важности улагања у образовање младих стручњака, а посебно студената докторских студија, којима 

су новчана средства због уско специјализованог усавршавања најпотребнија“, рекао је Недељковић. 

„Ови млади људи су неки од најбољих научника и уметника које Србија има, и оличење свих врлина 

које као компанија поштујемо и негујемо – вредног рада, труда и посвећености постизању најбољих 

резултата. Не сумњамо у то да су они тек почели да нижу успехе. Надамо се да ће им ова награда бити 

подстицај да буду још бољи и да својим радом створе бољу будућност“, додао је он. 

Овим поводом, одржана је и панел дискусија о развоју каријера младих стручњака и изазовима са 

којима се суочавају. Награђени докторанди су, заједно са Дејаном Лазић, директорком Универзитетског 

центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду, учествовали у панел 

дискусији „Млади и развој каријере: како подстаћи изузетност?“, а модератор дискусије био је новинар 

и уредник Зоран Станојевић. Дискусији, која је покренула бројна важна питања о начинима подршке 



 

 

младим стручњацима, транзицији из академске средине на тржиште рада, али и улози приватног 

сектора у овом процесу, присуствовали су и други студенти и представници факултета. 

„Центар за развој каријере посвећен је промоцији студената и дипломираних студената као 

високообразованих стручњака, са жељом да што више компанија стипендирањем и пројектима подржи 

њихов почетак каријере и њен даљи развој. У складу са тим, изузетно је важно подвући значај 

укључивања приватног сектора у овакве акције, а пројекат награђивања докторанада компаније 

Belgrade Waterfront један је од светлих примера“, истакла је Дејана Лазић у току панела.  

Учесници су закључили да, иако је индивидуални рад кључан за професионални напредак,  потребна је 

и финансијска и свака друга врста подршке како матичних факултета и институција, тако и приватног 

сектора. Како је речено, надају се да ће компаније у будућности додатно препознати корист коју могу 

да имају од истраживачког и научног рада. 

-КРАЈ- 

 

 


