Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за
остварене резултате у научноистраживачком и раду.
Катарина Богићевић:
• 1995. награда "Бранислав Миловановић" за најбољег студента Геолошког одсека1995.
стипендија Фонда за младе таленте (до 1998.)
• 1996. награда "Бранислав Миловановић" за најбољег студента Геолошког одсека1997.
награда "Бранислав Миловановић" за најбољег студента Геолошког одсека1998.
Стипендија Министарства за науку (до 2001.)
• 1999. награда Студент генерације Рударско-геолошког факултета
• 2002. Једнократна стипендија норвешке владе за најбоље постдипломце
• 2012. награда "Јован Жујовић" за допринос регионалној геологији и палеонтологији

Небојша Васић:
• Награда „Јован Жујовић“, 2003

Невенка Ђерић:
• 1996. награда студентима генерације Универзитета у Београду, за школску1995/96.
годину2009. награда „Проф. др Ђорђе Михајловић“ • 2010. награда „Јован Жујовић“

Раде Јеленковић:
• Милан Милићевић, дипломирани инжењер геологије'', најбољи рад младог научног
радника у 1987. години

Александар Костић:
• Повеља "Професора Бранислава А. Миловановића" за научни рад из области геологије
публикован 2010 године (Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет)

Зорица Лазаревић:
• 2001. награда "Милан Милићевић, инжењер геологије" за најбољи научно-истраживачки
рад младог научника у области геологије

Иван Матић:
• Повеља поводом 22.03.2010. године, Светског дана вода, Управа за воде града Београда у
знак признања и захвалности за дугогодишњи стручни допринос на развоју градских вода,
као и унапређењу хидротехничке струке

Драган Миловановић:
• Награда “М. Милићевић, инжењер геологије“ за 1981.
• Повеља за развој геологије поводом 100 година постојања Српског геолошког друштва
Захвалница Народног музеја у Београду за развој ОПЗ ДИЈАНА, 2007. Награда за
најбољу технолошку иновацију 2009, Категорија ПОТЕНЦИЈАЛИ, треће место у
апсолутној категорији “Дијатомејска земља као природни инсектицид“.Тим
БИОЦОНТРОЛ (Жељко Томановић , Слободан Крњајић , Анђељко Петровић , Драган
Миловановић , Љубиша Станисављевић).
• Захвалница поводом 40 година академског спелеолошког клуба АСАК за 2011 годину. •
Награда за најбоље објављену научну књигу из области науке у Македонији за 2001.
годину

Драженко Ненадић
• Награда Српског геолошког друштва „Фонд Милош и Никола Павловић“ за успешно
одбрањен дипломски рад у 1991. години.
• Награда „Јован Жујовић“ за научни допринос из области Регионалне геологије за 2010.
годину.

Радмила Павловић:
• Повеља "Милан Милићевић инжењер геологије"

Драгослав Ракић:
• Сребрна медаља са ликом Николе Тесле, за проналазак "Санација клизишта уградњом
Геостентова" XXXИИ међународна изложба “Проналазаштво – Београд 2012”,"

Зоран Стевановић
• Добитник је плакете НГWА (Натионал Гроундwатер Ассоциатион оф УСА) за успешну
међународну сарадњу поводом ИВ националне конференције НГWА одржане на Флориди
2007 године • Плакета Универзитета Беневенто (Италија) поводом позивног предавања
одржаног у јануару 2009. на Универзитету Санио, Беневенто

Маринко Тољић:
• Награда Привредне коморе града Београда за најбољи магистарски рад у Београду за
1995. годину.
• Награда „Јован Жујовић“ за 2008. годину, за научни допринос из области геологије.

Радуле Тошовић
• Наградна повеља Фонда др Бранислав Миловановић за најбољу публикацију из области
Геологије, за монографију "Геолошко-економско моделирање полиметаличног лежишта
Рудник

Весна Цветков:
• Повеља Милан Милићевић - инжењер геологије“, за најбољи рад младог геолога (2003.
године, за магистарску тезу)

Вељко Лапчевић
• Освојено друго место. Први рударски скуп студената подземне експлоатације и осми
рударски турнир у знању у организацији Комитета школе за подземну експлоатацију,
Краков, Пољска, 17-23 фебруар 2013. године.

Данијел Ђорђевић
• Повеља Професора Бранислава А. Миловановића за постигнут одличан успех на
студијама, 08.03.2013. године
Иванa Царевић
• Награда фонд „Јован Жујовић, 2015. године
Милош Велојић
• Награда фонд „др Бранислав А. Миловановић, 2015. године
Марко Живановић
• Награда фонд „др Бранислав А. Миловановић, 2015. године
Зоран Стевановић
• Награда фонд „др Бранислав А. Миловановић, 2015. године
Ана Младеновић
• Награда фонд „Милан Милићевић, инжењер геологије, 2015. године
Харис Бајровић
• Награда „Проф. Василије Павловић“ 2015. године
Биљана Аболмасов
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење за 2015 годину,
назив је: "Андроид апликација aBEWARE за евиденцију клизишта на терену"

Ранка Станковић
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење за 2015 годину,
назив је: "Андроид апликација aBEWARE за евиденцију клизишта на терену"
Никола Вујовић
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење за 2015 годину,
назив је: "Андроид апликација aBEWARE за евиденцију клизишта на терену"
Милош Марјановић
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење за 2015 годину,
назив је: "Андроид апликација aBEWARE за евиденцију клизишта на терену"
Оливера Китановић
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље техничко унапређење за 2015 годину,
назив је: "Андроид апликација aBEWARE за евиденцију клизишта на терену"
Миодраг Грујић
• Награда Привредне коморе Београда за најбоље докторске дисертације, магистарске тезе,
мастер и дипломске/завршне радове, проналаске, техничка унапређења и дизајнерска
решења за 2013/2014. годину додељена је др Миодрагу Грујићу за докторску дисертацију
„Истраживање могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи
развој енергетике градова“ одбрањену на Рударско-геолошком факултету 2014. године.
Ментор дисертације је био проф. др Дејан Ивезић.
Бобан Павловић
• Специјална награда ПУ Електромашиноградња, на Сајму енергетике 2016: Бобан
Павловић, мастер. инж.: Расположивост као димензија енергетске безбедности у Републици
Србији, мастер рад, ментор Дејан Ивезић
Наталија Матијашевић
• Специјална награда ПУ Електромашиноградња, на Сајму енергетике 2015: Наталија
Матијашевић, дипл. инж. Емисија азотних оксида из сектора финалне потрошње енергије
у Републици Србији, завршни рад, ментор Марија Живковић

