
Прилог 6.1 Награде и признања наставника и сарадника у периоду 2017-2020. 

године  

 
 

1. На недавно одржаном међународном такмичењу „INVENTIONS vs CORONA 

– Invention Contest for the Benefit of Humanity Against COVID-19“, на коме су 

учествовали истраживачи из 35 земаља са 202 проналаска, истраживачка 

група проф. др Владимира Павловића је награђена бронзаном медаљом за 

развој антимикробних и антивирусних материјала за превенцију ширења 

корона вируса и других патогених биоаеросола из вентилационих уређаја. 

акмичење је  одржано под покровитељством Међународне федерације 

удружења проналазача (International Federation of Inventors Associations – 

IFIA), а истраживачка група проф. Павловића је била једини учесник из 

Србије. Поред др Владимира Павловића, редовног професора 

Пољопривредног факултета Универзитета у Београду и научног саветника 

Института техничких наука САНУ,  у мултидисциплинарном 

истраживачком тиму су били и др Бранислав Влаховић, редовни професор 

Централног универзитета Северне Каролине (САД), др Вера Павловић, 

ванредни професор Машинског факултета Универзитета у Београду, др 

Сузана Филиповић, научни сарадник Института техничких наука САНУ, др 

Павле Машковић, ванредни професор Агрономског факултета у Чачку 

Универзитета у Крагујевцу и др Предраг Петровић, редовни професор 

Факултета техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу (Диплома у 

прилогу, на дну овог документа - крај Прилога 6.1);  

2. У петак, 31. јануара 2020. године у Дому Народне скупштине Републике 

Србије у Београду одржана је свечана академија поводом јубилеја “150 

година Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије 

(СПИТС)”. Између осталих, међу добитницима признања који су 

допринели развоју пољопривредне делатности у Србији били су и 

Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку и проф. др 

Светислав Петровић, редовни професор и бивши декан Агрономског 

факултета. Повеља са златном значаком додељена је Универзитету у 

Крагујевцу и проф. др Светиславу Петровићу, а златна плакета за допринос 

развоју образовања и науке, агропривреде и села Србије, и учешће у 

активностима СПИТС-а је додељена Агрономском факултету. Признања су 

примили проф. др Весна Ранковић, проректор за научноистраживчки рад у 

име Универзитета и проф. др Томо Милошевић, декан у име Агрономског 

факултета и проф. др С. Петровића - крај Прилога 6.1;  

3. Учешће др Ивана Глишића, доцента Агрономског факултета у Чачку као 

једног од чланова истраживачког тима под називом „Фриго гел“, који је 

победник Делта бизнис инкубатора за 2018. годину, у конкуренцији 163 

тима. Истраживачки тим „Фриго гел“ је развио идеју могућности 

примене гела у борби против мразева у цветању и прецветавању воћа. 

4. Др Снежана Танасковић, ван. проф. – најбоље оцењени предавач на 

едукацијама сватодаваца подручних стручних служби у 2016. години, и 

иизванредно оцењена за исту активност, током 2017. године (потврде 

Института за примену науке у пољопривреди, бр 1219 од 26.12.2016. године 

и 16.03.2018. године, у прилогу на дну овог документа) - крај Прилога 6.1;  

 



5. Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу је додељена 

Јубиларна повеља за дугогодишњу сарадњу од Пољопривредног факултета 

Универзитета у Београду, поводом прославе јубилеја – стогодишњице (1919-

2019) од оснивања ове реномиране Установе - крај Прилога 6.1;  

6. Агрономском факултету у Чачку је додељена 26. рујна 2019. године 

захвалница од Свеучилишта у Загребу - Агрономског факултета, поводом 

јубилеја - 100. обљетнице од оснивања ове реномиране Установе (крај 

Прилога 6.1);  

7. Агрономском факултету у Чачку додељена повеља (захвалница) за 

дугогодишњу сарадњу од Пољопривредног факултета у Осијеку, поводом 

јубилеја – шездесетогодишњице од оснивања ове реномиране Установе.  

8. Агрономском факултету у Чачку Универзитета у Крагујевцу је додељена 12. 

децембра 2019. године захвалница од стране Института за економику 

пољопривреде - Београд, поводом обележаваља 70 година постојања 

Института за економику пољопривреде - Београд, за дугогодишњу сарадњу 

и допринос раду и развоју Института (крај Прилога 6.1).  

 

 



THIS CERTIFICATE IS PROUDLY
PRESENTED TO

Thank you for being part of the solution against COVID-19.
We hope that your efforts and determination will continue and we thank you for your 

interest to Inventions VS Corona contest with

Alireza RASTEGAR
President of IFIA

CERTIFICATE
OF HONOR

IFIA
INTERNATIONAL FEDERATION
OF INVENTORS’ ASSOCIATIONS

INVENTIONS CORONA
“Invention Contest for the Benefit 

of Humanity Against COVID-19”

VS

Pavle Maškovic

Eco Solutions for Preventing Spreading of Covid 19 and Other  Hazardous Bioaerosols
(Antimicrobial Materials based on TiO2 and Plant Extracts)
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