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ПРИЛОГ 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за 

остварене резултате у научноистраживачком раду 

2018. година 

Иван Ивановић: за иновативно решење у оквиру пројекта "Локални развој отпоран на климатске 

промене" (финансиран од стране Програма уједињених нација за развој "УНДП", Глобалног фонда за 

животну средину "ГЕФ" и Министарства за заштиту животне средине). Назив пројектне идеје је био 

"Редуковање утицаја саобраћаја на климатске промене"  

Иван Ивановић: за докторску дисертацију на тему "Моделирање оптерећења уличне мреже за 

различите временске прилике" одбрањену на Саобраћајном факултету добио је Годишњу награду 

Привредне коморе Београда за најбољу докторску дисертацију 

Катарина Кукић: награда за најбољи рад излаган у секцији Applied/Computational Mathematics на 

међународној конференцији 1st International Conference on computional methods and applications in 

engineering, Mississipi State University, USA, Politechnica University of Timisoara, Romania, 2018. - Best 

paper award – section Applied/Computational Mathematics, Katarina Kukić, Aleksandar Jovanović “Fuzzy 

logic approach on traffic control of a Diverging Diamond Interchange in real time“ 

Горан Павловић: У оквиру конференције SESAR Innovation Days одржане у Салцбургу 03-06.12.2018. 

додељене су годишње награде SESAR Young Scientist Award за најбоље истраживачке радове у 

области управљања ваздушним саобраћајем. Докторанд Саобраћајног факултета Горан Павловић 

освојио је треће место за свој целокупан истраживачки рад и идеју о системима наплате рутних 

накнада по паровима аеродрома, која је описана у његовом мастер раду „Предлог система наплате 

рутних навигационих накнада по паровима аеродрома“, одбрањеном на Саобраћајном факултету 

25.09.2017. 

Даница Бабић: Награда Задужбине Ђоке Влајковића, за најбољи научни рад младих научних радника 

Универзитета у Београду 

Коцић Аница, Модул за Саобраћајно инжењерство, СИ 17M 001, просек 10,00, одбранила Мастер рад 

21.06.2018. године - Студент који је постигао изузетан успех на мастер академским студијама 

Пејчиновић Љубица, Модул за телекомуникациони саобраћај и мреже, ТС 140 279, просек 9.70, 

одбранила Завршни рад 25.09.2018. године - Студент генерације  

Томић Наталија, Модул за Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: саобраћај, ДС 140 037, 

просек 9,69 - Студент који је постигао изузетан успех у IV години студија 

Тодоровић Мило, Модул за Ваздушни саобраћај и транспорт,  ВЗ 150 171, просек  9,93 - Студент који 

је постигао изузетан успех у III години студија 

Микић Тамара, Модул за Логистику, ЛО 160 219,  просек 10,00 - Студент који је постигао изузетан 

успех у II години студија: 

Вукашиновић Алекса, Модул за Ваздушни саобраћај и транспорт,  ВЗ 170 171, просек 10,00, - Петрић 

Ана, Модул за Логистику, ЛО 170 189, просек 10,00; Петровић Јована, Модул за Логистику, ЛО 170 

200, просек 10,00 - Студeнти који су постигли изузетан успех у I години студија 
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2017. година 

Крсто Липовац добио је плакету Конференције БСЛЗ за утемељење и развој конференције 

Крсто Липовац добио је плакету града Вишеград за допринос развоју града 

Слободан Зечевић: добитник Годишње награде "Београдски победник" за животно дело (развој и 

промоцију логистике), Привредна комора Србије – Привредна комора Београд 

Пантић Маријана, награда за студента који је постигао изузетан успех на мастер академским 

студијама, Модул за Саобраћајно инжењерство, бр. индекса СИ16M002, просек 10,00. Oдбранила 

Мастер рад 04.07.2017. године. 

Савић Драган, награда за студента генерације, Модул за Друмски и градски саобраћај и транспорт, 

смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса ДБ130004, просек 10.00. Одбранио Завршни рад 

28.09.2017. године. 

Савић Драган, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса 

ДБ130004, просек 10.00. 

Коцић Аница, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: друмски саобраћајни, бр.индекса ДБ130002, просек 

10.00.  

Бугарчић Павле, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

ПТТ, смер: Телекомуникациони саобраћај, бр. индекса ТС130205, просек 10.00. 

Павловић Анђела, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај, бр. индекса ВЗ140176, просек 10 

Томић Лидија, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај, бр. индекса ВЗ140177, просек 10 

Зораја Сара, награда за студента који је постигао изузетан успех у II години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај, бр. индекса ВЗ150182, просек 9,85 

Гроздановић Предраг, награда за студента који је постигао изузетан успех у I години студија, Модул 

за Логистика, бр. индекса ЛО160224, просек 10 

Митровић Јована, награда за студента који је постигао изузетан успех у I години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај, бр. индекса ВЗ160183, просек 10. 

Микић Тамара, награда за студента који је постигао изузетан успех у I години студија, Модул за 

Логистика, бр. индекса ЛО160219, просек 10 

2016. година 

Проф. др Слободан Зечевић додељена награде ПКС-Привредне коморе Београда "Београдски 

победник" за резултате остварене у 2016. години - годишња награда "За животно дело"  
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Ђорђе Петровић: 1. награда на 11. Међународној конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној 

заједници“, у категорији студентских радова 

Ђорђе Петровић: 1. награда на 5. Међународној конференцији „Безбједност саобраћаја у локалној 

заједници“, у категорији студентских радова 

Ђорђе Петровић: 2. награда на 11. Међународној конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној 

заједници“, у категорији студентских радова 

Владимир Симић: The 2016 Resources, Conservation & Recycling Excellence in Review Award (Available 

at: https://www.journals.elsevier.com/resources-conservation-and-recycling/news/announcing-the-2016-

excellence-in-review-award-recipients) 

Снежана Тадић: за докторску дисертацију на тему "Моделирање перформанси интегрисаних city 

логистичких система" одбрањену на Саобраћајном факултету добила је Годишњу награду Привредне 

коморе Београда за најбољу докторску дисертацију 

Проф. др Слободан Гвозденовић освојена награда Ранко Радовић за 2016. годину у категорији 

Реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години као и у текућој години 

до датума доделе награде 

Проф. др Петар Миросављевић освојена награда Ранко Радовић за 2016. годину у категорији 

Реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години као и у текућој години 

до датума доделе награде 

Бошњаковић Милка, награда за студента који је постигао изузетан успех на мастер академским 

студијама, Модул за Телекомуникациони саобраћај и мреже, бр. индекса ТС15М159, просек 10,00. 

Oдбранила Мастер рад 26.09.2016. године. 

Тодосијевић Бојана, награда за студента генерације, Модул за Друмски и градски саобраћај и 

транспорт, смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса ДБ120002, просек 9,96. Одбранила 

Завршни рад 30.08.2016. године. 

Пантић Маријана, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: друмски саобраћај, бр. индекса ДС120121, просек 

10,00 

Чечарић Драгана, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

Поштански саобраћај и мреже, бр. индекса ПС120040, просек   10,00 

Тодосијевић Бојана, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул 

за Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса 

ДБ120002, просек   10,00 

Станић Ивана, награда за студента који је постигао изузетан успех у IV години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса 

ДБ120032, просек   10,00 
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Коцић Аница, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: друмски саобраћај, бр. индекса ДС130002, просек 

10,00 

Савић Драган, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: безбедност друмског саобраћаја, бр. индекса 

ДБ130004, просек 10,00 

Петковић Милош, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Друмски и градски саобраћај и транспорт, смер: друмски саобраћај, бр. индекса ДС130203, просек 

10,00 

Масловара Анђела, награда за студента који је постигао изузетан успех у III години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај и транспорт, бр. индекса ВЗ130070, просек 10,00 

Тутуновић Марија, награда за студента који је постигао изузетан успех у II години студија, Модул за 

Телекомуникациони саобраћај и мреже, бр. индекса ТС140276,  просек   9,75 

Тодоровић Мило, награда за студента који је постигао изузетан успех у I години студија, Модул за 

Ваздушни саобраћај и транспорт,  бр. индекса ВЗ150171, просек  10. 

2015. година 

Ђорђе Петровић: 3. награда на 10. Међународној конференцији „Безбедност саобраћаја у локалној 

заједници“, у категорији студентских радова 

Далибор Петровић: за књигу: "Друштвеност у доба интернета", Академска књига, Нови Сад, добио је 

плакету за научни рад из области информатике Друштва за информатику Србије 

2014. година 

Тања Парезановић: награда (стипендија) по конкурсу „Планирање одрживе урбане мобилности – 

могућност примене европских примера добре праксе у градовима Србије“ у оквиру спровођења 

пројекта "CIVITAS фонда за активности: Београд - имати инспирацију" за рад под називом "Анализа 

могућности примене carpooling-а као мере за постизање одрживе урбане мобилности у граду 

Београду" 


