
Листа пројекта (2011-2014) 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 

179028 Рурално тржиште рада и рурална 

економија Србије - диверзификација 

дохотка и смањење сиромаштва 

Пољопривредни 

факултет, Београд 

Наталија Богданов 

 

 

Листа пројекта (2011-2014) 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 

172018 Порозни материјали на бази оксида у 

заштити животне средине од 

генотоксичних супстанци 

Факултет за физичку 

хемију, Београд 

Вера Дондур 

172032 Проучавање односа структуре и 

активности новосинтетисаних 

биолошки активних супстанци 

Институт за хемију, 

технологију и 

металургију, Београд 

Слађана Костић- 

Рајачић 

172035 Рационални дизајн и синтеза 

биолошки активних и 

координационих једињења и 

функционалних материјала, 

релевантних у (био)нанотехнологији 

Хемијски факултет, 

Београд 

Иван Јуранић 

172055 Интеракције природних производа, 

њихових деривата и комплексних 

једињења са протеинима и 

нуклеинским киселинама 

Хемијски факултет, 

Београд 

Душан Сладић 

172057 Усмерена синтеза, структура и 

својства мултифункционалних 

материјала 

Институт техничких 

наука САНУ 

Владимир 

Павловић 

172062 Синтеза и карактеризација нових 

функционалних полимера и 

полимерних нанокомпозита 

Технолошко-

металуршки факултет, 

Београд 

Иванка Поповић 

173028 Минерални стрес и адаптације биљака 

на маргиналним пољопривредним 

земљиштима 

Институт за 

мултидисциплинарна 

истраживања, Београд 

Мирослав Николић 

174011 Динамичка стабилност и 

нестабилност механичких система под 

дејством стохастичких поремећаја 

Машински факултет, 

Ниш 

Ратко Павловић 

174025 Проблеми нелинеарне анализе, 

теорије оператора, топологије и 

примене 

Природноматематички 

факултет, Ниш 

Владимир 

Ракочевић 

176006 Геохемијска испитивања седиментних 

стена - фосилна горива и загађивачи 

животне средине 

Хемијски факултет, 

Београд 

Бранимир 

Јованчићевић 

176010 Mинерали Србије: састав, структура, 

генеза, примена и допринос одржању 

животне средине 

Рударско-геолошки 

факултет, Београд 

Миховил Логар 



178006 Српски језик и његови ресурси: 

теорија, опис и примене 

Филолошки факултет, 

Београд 

Божо Ћорић 

178014 Динамика структура савременог 

српског језика 

Филолошко-уметнички 

факултет, Крагујевац 

Милош Ковачевић 

179018 Идентификација, мерење и развој 

когнитивних и емоционалних 

компетенција важних друштву 

оријентисаном на европске 

интеграције 

Филозофски факултет, 

Београд 

Горан Кнежевић 

 

 


