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Образовање 

 

 Мастер академске студије – у току. Универзитет у Београду - Саобраћајни 
факултет, смер: Безбедност друмског саобраћаја (од 2014. до данас). 

 Дипломирани инжењер саобраћаја (од 2010. до 2014.). Универзитет у 
Београду - Саобраћајни факултет, смер: Друмски и градски саобраћај и 
транспорт, одсек за Безбедност друмског саобраћаја. Дипломирао октобра 
месеца 2014. године са највишом оценом, оценом 10 на теми 
„Идентификација опасних места на приступним раскрсницама насељу Степа 
Степановић“. Просек током студија 9,53. 

 Техничар друмског саобраћаја (од 2006. до 2010.). Политехничка школа, 
Пожаревац. Ученик генерације и носилац Вукове дипломе. 

 Основна школа „Ђура Јакшић“ Топоница (од 1998. до 2006.). Ђак генерације 
и носилац Вукове дипломе. 

 

Награде 

 

 Награда „Никола Ока“ Фондације Саобраћајног факултета у Београду, за 
изузетан успех током студија, 2014. године. 

 Награда „Доситеја“ Фонда за младе таленте Републике Србије, 2014. 
Стипендирање најбољих 800 студената завршних година основних 
академских студија и 400 студената завршних година мастер академских 
студија. 

 

Ангажовања 

 
 Стручни сарадник-сарадник истраживач из области безбедност саобраћаја 

на Криминалистичко-полицијској академији (од октобра 2014. до јуна 2015.). 
 Секретар удружења и Међународне конференције „Безбедност саобраћаја у 

локалној заједници“ (од априла 2015. до данас). 
 Пројектни инжењер – стручни сарадник на Институту Саобраћајног 

факултета, Катедра за безбедност саобраћаја и друмска возила. Ангажован 
на пословима израде пројеката и студија безбедности саобраћаја (од јуна 
2015. до данас) 

 
Познавање језика 

 

 Руски (читање – одлично, писање – одлично, говор – одличан). 
 Енглески (читање – врло добро, писање – врло добро, говор – врло добар). 
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Рад на рачунару 
 

 Комплетан MS Office, Internet, HTML, АutoCAD, SolidWorks, CorelDraw, 
OmniTrans, ArcGIS, Adobe Photoshop, SPSS, Inkscape. 

 

Волонтерско искуство 
 

 Формула Студент Тим – Друмска Стрела. Подтим за концептуални дизајн 
возила, сезона 2013. и 2014. Учешће на међународним студентским 
такмичењима Formula Student (најбољи пласман Varano De' Melegari – Italy 
- 10 место од 52 тима). 

 Уредништво часописа Савеза студената Саобраћајног факултета „Таљиге“. 
 

Личне особине 

 
 Упорна, вредна, креативна, сналажљива и самоиницијативна особа са 

одличним преговарачким и организационим способностимa. 
 

О себи 

 

 Возачка дозвола Б категорије, активан возач. 

 Члан Академског културно уметничког друштва „Бранко Цветковић“ 
Београд. 

 Члан Удружења рекреативног еколошког бициклизма „ECO Bike” 
Пожаревац. 

 Хоби: Шах, Бициклизам. 
 

Пројекти 

 

 Пројекат - Анализа стања безбедности саобраћаја у Србији са предлогом 
најважнијих праваца деловања и ургентних мера. Наручилац: Агенција за 
безбедност саобраћаја Републике Србије, извршилац: Криминалистичко-
полицијска академија, Земун, 2014. 

 Пројекат - Метод бенчмаркинга (Benchmarking) институција безбедности 
саобраћаја у локалним самоуправама у Републици Србији, стратешки 
значај и потенцијал. Наручилац: Агенција за безбедност саобраћаја 
Републике Србије, извршилац: Криминалистичко-полицијска академија, 
Земун, 2014. 

 Пројекат - Унапређење квалитета прикупљања и уноса података у базу 
података о саобраћајним незгодама од стране полицијских службеника 
саобраћајне полиције. Наручилац: Агенција за безбедност саобраћаја 
Републике Србије, извршилац: Криминалистичко-полицијска академија, 
Земун, 2015. 

 Пројекат - Кампања „Паметне улице“, усмерена на становништво ГО 
Младеновац. Наручилац: Градска општина Младеновац, извршилац: 
Удружење Безбедност саобраћаја у локалној заједници, 2015. 

 

 

 



 Пројекат - Услуге организације едукације учесника у саобраћају о условима 
за повећање безбедности на путевима. Наручилац: Градска општина 
Савски Венац, извршилац: Универзитет у Београду - Саобраћајни 
факултет, 2015. 

 Пројекат – Истраживање индикатора перформанси безбедности 
саобраћаја у Србији за 2015. годину. Наручилац: Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Србије, извршилац: Универзитет у Београду - 
Саобраћајни факултет, 2015. 

 Пројекат – Анализа образовне потребе деце предшколског и деце млађег 
школског узраста са израдом едукативног материјала. Наручилац: 
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, извршилац: 
Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, 2015. 

 Пројекат – Стручно усавршавање професионалаца у јединицама локалних 
заједница, Тема: Анализа постојећег стања безбедности саобраћаја и 
управљање безбедношћу саобраћаја на локалном нивоу. Наручилац: 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије, извршилац: Удружење Безбедност саобраћаја у локалној 
заједници, 2015. 

 Израда дугорочних планова, програма и услуга стручног усавршавања 
предавача теоријске обуке (прва фаза). Наручилац: Агенција за безбедност 
саобраћаја Републике Србије Саобраћаја, извршилац: Универзитет у 
Београду - Саобраћајни факултет, 2015. 

 

Објављени радови и публикације 

 
 Филиповић, Ф., Благојевић М. (2014). Друштвене мреже као средство 

преношења кампања у безбедности саобраћаја – Друштвене мреже 
спашавају животе. IX Међународна конференција, ''Безбедност саобраћаја 
у локалној заједници'' – Зборник радова. Зајечар. 

 Пешић, Д., Вожни, В., Филиповић, Ф. (2014). Примена трореперног система 
идентификације опасних места на примеру раскрснице у Београду, III 
Међународна конференција ''Безбједност саобраћаја у локалној 
заједници'' – Зборник радова, ISBN 978-99976-618-2-1, pp. 153-160, Бања 
Лука. 

 Филиповић, Ф. (2015). Идентификација опасних места на приступним 
раскрсницама насељу Степа Степановић. X Јубиларна Међународна 
конференција, ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'' – Зборник 
радова, књига 2, ISBN 978-86-7020-316-7, pp. 99-108, Крагујевац. 

 Антић, Б., Пешић, Д., Давидовић Ј., Филиповић Ф. (2015). Примена 
интегрисаног метода за идентификацију опасних места, на приступним 
раскрсницама насељу „Степа Степановић“. Пут и саобраћај III/2015 - 
Часопис српског друштва за путеве „Via Vita“. 

 Липовац, К. et al. (2015.). Приручник за предаваче теоријске обуке у ауто-
школама. ISBN 978-86-7395-347-2, Универзитет у Београду – Саобраћајни 
факултет. 
 


