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Табела 6.1. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката чији су  

руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 

 

Редни 

број 
Назив и евиденциони број 

пројекта 
Домаћи (Д) и 

међународни (М) 
Назив 

финансијера 
Број учесника 

на пројекту 

1. 

„Karakterizacija anti-

Aspergillus flavus jedinjenja 

iz Zanthoxylum bungeanum 

Maxim i Alpinia officinarum 

Hance“. (2015-2017) 

Ев. бр.: 337-00-125/2015-09/18. 

Међународни 

(М),  

Руководиоци: др 

Павле 

Машковић 

(Република 

Србија) и Dr 

Ya-Wen He, 

PhD, Professor 

(Република 

Кина) 

МПНТР 
Републике 

Србије - 

Пројекат 
билатералне 

научне и 

технолошке 
сарадње 

између Р. 

Србије и Н.Р. 

Кине, 
истраживачка 

област 

Микробиолог
ија  

др Павле 
Машковић, др 

Драгутин 

Ђукић, др Лека 
Мандић, др 

Владета 

Стевовић, др 
Јелена 

Машковић, 

Милица 

Зеленика, 
мастер - 

учесници са 

Агрономског 
факултета у 

Чачку 

2. 

„Унапређење трансфера 

знања ради добијања 
безбедних и конкурентних 

пољопривредних производа“.  

Ев. бр.: Уговор са 
Министарством 

пољопривреде и заштите 

животне средине, управа за 
аграрна плаћања бр. 680-00-

00047/2017-02, од 6.12.2017. 

године. Споразум о 

пословно-техничкој сарадњи 
између Универзитета у 

Крагујевцу, Агрономског 

факултета у Чачку и 
Удружења „Цветин врх“, 

Горња Горевница, Чачак, бр. 

2598/1 од 7.12.2017. године и 

Анекс I Споразума број 
3058/1 од 20.12.2017. године. 

Институције учеснице: 

Универзитет у Крагујевцу, 
Агрономски факултет у 

Чачку и Удружење „Цветин 

врх“, Горња Горевница, 
Чачак. (2017-2018) 

 

 

 
 

 

 

Домаћи (Д), 

Руководиоц: др 

Иван Глишић, 

доцент 

Универзитета у 

Крагујевцу, 

Агрономски 

факултет Чачак 

Пројекат 

Министарства 
пољопривреде 

и заштите 

животне 
средине Р. 

Србије, 

управа за 
аграрна 

плаћања – 

подстицају за 

унапређење 
система 

креирања и 

преноса знања 
кроз развој 

техничко-

технолошких, 

примењених, 
развојних и 

иновативних 

пројеката у 
пољопривред

и и руралном 

развоју у 
2017. години. 

др Иван 

Глишић, др 
Томо 

Милошевић, др 

Горица 
Пауновић, мр 

Вера 

Вукосављевић, 
Радмила Илић, 

мастер 

инжењер 

пољопривреде, 
др Павле 

Машковић, др 

Јелена 
Младеновић, 

др Милан 

Николић, др 

Владета 
Стевовић - 

учесници са 

Агрономског 
факултета у 

Чачку 
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3. 

„Компостирање органског 

отпада и могућности примене 

у органској производњи“.  
Ев. бр.: Уговор бр. 372, од 

10.04.2018. године између 

Фонда за иновациону 

делатност и Ранч Јаблан 
д.о.о., Кијевац-Судулица. 

Уговор о пословно-техничкој 

сарадњи Агрономског 
факултета у Чачку и Ранч 

Јаблан д.о.о. Кијевац-

Судулица број 648/1 од 
16.03.2018. године и Анекс 

Уговора о пословно-

техничкој сарадњи број 883/1 

од 19.04.2018. године 

Домаћи (Д), 

Руководиоц:  

др Драгутин 

Ђукић, 

Универзитет у 

Крагујевцу, 

Агрономски 

факултет Чачак 

Пројекат 

Фонда за 

иновациону 
делатност Р. 

Србије - 

програм 

иновационих 
ваучера у 

склопу 

Програма 
трансфера 

технологија 

(ПТТ) 

др Драгутин 

Ђукић, др 

Павле 
Машковић, др 

Лека Мандић - 

учесници са 

Агрономског 
факултета у 

Чачку 

Напомена: У последњем циклусу научноистраживачких пројеката које је финансирало 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР), који је отпочео 2011. 

године и трајао да краја 2019. године, ни један од наставника стално запослених на 

Агрономском факултету у Чачку није био руководиоц. 

 

 
   

 


