
Листа пројекта (2008-2010) из програма основних истраживања Министарства  

за науку и технолошки развој Републике Србије које координира  

Пољопривредни факултет уБеограду 

 

Ев. број 

пројекта 

Назив пројекта Институција 

координатор 

Руководилац 

пројекта 

149030 Пољопривреда и рурални развој 

Србије у међународним 

интеграционим процесима 

Пољопривредни 

факултет, Београд 

Наталија Богданов 

159010 Унапређивање квалитета и 

ефикасности наставе/учења на 

универзитету 

Пољопривредни 

факултет, Београд 

Софија Пекић-

Quarrie 

 

 

 

 

Листа пројекта (2008-2010) из програма основних истраживања Министарства  

за науку и технолошки развој Републике Србије у којима учествује  

Пољопривредни факултет уБеограду 

 

Ев. број 

пројекта 

Назив пројекта Институција 

координатор 

Руководилац 

пројекта 

142010 Синтеза, карактеризација и активност 

органских и координационих 

једињења и њихова примена у 

(био)нанотехнологији 

Хемијски факултет, 

Београд 

Иван Јуранић 

142011 Проучавање међузависности у тријади 

''синтеза-структура-својства'' за 

функционалне материјале 

Институт техничких 

наука српске академије 

наука и уметности 

Момчило Ристић 

142023 Синтеза и карактеризација полимера и 

полимерних (нано)композита 

дефинисане молекулске и 

надмолекулске структуре 

Технолошко-

металуршки факултет, 

Београд 

Иванка Поповић 

142039 Нове методе и технике за сепарацију и 

специјацију хемијских елемената у 

траговима, органских супстанци и 

радионуклида и идентификацију 

њихових извора 

Институт за нуклеарне 

науке ''Винча'' 

Антоније Оњиа 

142055 Структурне модификације и реакције 

микропорозних и мезопорозних 

материјала 

Факултет за физичку 

хемију, Београд 

Вера Дондур 

142062 Синтеза, анализа и активност нових 

органских полидентатних лиганада и 

њихових комплекса са d-металима 

Хемијски факултет, 

Београд 

Живослав Тешић 

142074 Нови синтетички приступи, 

молекулско моделовање и 

фармаколошко испитивање 

хетероцикличних система са азотом 

Хемијски факултет, 

Београд 

Милован Ивановић 

142075 Интеракција имобилисаних ћелија, 

ткива и биолошки активних молекула 

у биореакторским системима 

Технолошко-

металуршки факултет, 

Београд 

Бранко Бугарски 



143006 Биљне ваши, паразитске осе и 

ериофидне гриње: диверзитет и 

филогенетски односи 

Биолошки факултет, 

Београд 

Жељко Томановић 

143020 Регулација антиоксидативног 

метаболизма биљака у току растења, 

инфекције патогенима и деловања 

абиотичког стреса: механизми 

транспорта, сигнализације и 

отпорности 

Институт за 

мултидисциплинарна 

истраживања, Београд 

Соња Вељовић-

Јовановић 

144018 Нове методе у криптологији и 

процесирању информација 

Математички институт 

САНУ 

Миодраг 

Михаљевић 

146008 Геохемијска испитивања у функцији 

проналажења нових лежишта 

фосилних горива и заштите животне 

средине 

Хемијски факултет, 

Београд 

Бранимир 

Јованчићевић 

146020 Минералне врсте Србије: састав, 

структура, генеза, примена и утицај на 

животну средину 

Рударско-геолошки 

факултет, Београд 

Миховил Логар 

149022 Максимизација инвестиција у 

пољопривреди Србије у функцији 

прикључења Европској унији 

Мегатренд универзитет-

Fакултет за 

биофарминг, Бачка 

Топола 

Бранко Љутић 

 


