
Листа пројекта (2011-2014) из програма интегралних и интердисциплинарних 

истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије  

које координира Пољопривредни факултет уБеограду 

 

Ев. број 

пројекта 

Назив пројекта Институција 

координатор 

Руководилац 

пројекта 

46008 Развој интегрисаних система 

управљања штетним организмима у 

биљној производњи са циљем 

превазилажења резистентности и 

унапређења квалитета и безбедности 

хране 

Пољопривредни 

факултет, Београд 

Алекса Обрадовић 

 

 

Листа пројекта (2011-2014) из програма интегралних и интердисциплинарних 

истраживања Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије  

у којима учествује Пољопривредни факултет уБеограду 

 

Ев. број 

пројекта 

Назив пројекта Институција 

координатор 

Руководилац 

пројекта 

41028 Интегрална студија идентификације 

регионалних генетских фактора 

ризика и фактора ризика животне 

средине за масовне незаразне болести 

хумане популације у Србији - Ингема 

Институт за нуклеарне 

науке ''Винча'' 

Драган Алавантић 

42008 Унапређење енергетских 

карактеристика и квалитета 

унутрашњег простора у зградама 

образовних установа у Србији са 

утицајем на здравље 

Институт за нуклеарне 

науке ''Винча'' 

Жарко Стевановић 

42009 Интелигентне енергетске мреже Електротехнички 

факултет, Београд 

Никола Рајковић 

43001 Агробиодиверзитет и коришћење 

земљишта у Србији: интегрисана 

процена биодиверзитета кључних 

група артропода и биљних патогена 

Биолошки факултет, 

Београд 

Жељко Томановић 

43007 Истраживање климатских промена и 

њиховог утицаја на животну средину - 

праћење утицаја, адаптација и 

ублажавање 

Шумарски факултет, 

Београд 

Ратко Кадовић 

43009 Нове технологије за мониторинг и 

заштиту животног окружења од 

штетних хемијских супстанци и 

радијационог оптерећења 

Институт за нуклеарне 

науке ''Винча'' 

Антоније Оњија 

43010 Модификације антиоксидативног 

метаболизма биљака са циљем 

повећања толеранције на абиотски 

стрес и идентификација нових 

биомаркера са применом у 

ремедијацији и мониторингу 

деградираних станишта 

Институт за 

мултидисциплинарна 

истраживања, Београд 

Соња Вељовић-

Јовановић 

45012 Синтеза, процесирање и 

карактеризација наноструктурних 

материјала за примену у области 

Институт за нуклеарне 

науке ''Винча'' 

Бранко Матовић 



енергије, механичког инжењерства, 

заштиту животне средине и 

биомедицине 

46001 Развој и примена нових и 

традиционалних технологија у 

производњи конкурентних 

прехрамбених производа са додатом 

вредношћу за европско и светско 

тржиште - створимо богатство из 

богатства Србије 

Институт за 

прехрамбене 

технологије, Нови Сад 

Јасна Мастиловић 

46002 Молекуларно-генетичка и 

екофизиолошка истраживања у 

заштити аутохтоних анималних 

генетичких ресурса, очувању 

добробити, здравља и репродукције 

гајених животиња и производњи 

безбедне хране 

Факултет ветеринарске 

медицине, Београд 

Зоран 

Станимировић 

46006 Одржива пољопривреда и рурални 

развој у функцији остваривања 

стратешких циљева Републике Србије 

у оквиру динавског региона 

Институт за економику 

пољопривреде, Београд 

Драго Цвијановић 

46009 Унапређење и развој хигијенских и 

технолошких поступака у производњи 

намирница животињског порекла у 

циљу добијања квалитетних и 

безбедних производа конкурентних на 

светском тржишту 

Институт за хигијену и 

технологију меса, 

Београд 

Лазар Турубатовић 

46010 Развој нових инкапсулационих и 

ензимских технологија за производњу 

биокатализатора и биолошки 

активних компонената хране у циљу 

повећања њене конкурентности 

квалитета и безбедности 

Технолошко-

металуршки факултет, 

Београд 

Бранко Бугарски 

46012 Истраживање савремених 

биотехнолошких поступака у 

производњи хране за животиње у 

циљу повећања конкурентности, 

квалитета и безбедности хране 

Институт за 

прехрамбене 

технологије, Нови Сад 

Јованка Левић 

46013 Традиционални и нови производи од 

плодова гајених и самониклих врста 

воћака и винове лозе и нус-продуката 

у преради, са посебним освртом на 

аутохтоне сорте: хемијска 

карактеризација и биолошки профил 

Институт за проучавање 

лековитог биља ''Јосиф 

Панчић'' 

Катарина Шавикин 

 

 


