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Табела 6.2.  Списак наставника и сарадника  запослених  у високошколској установи, учесника 

у текућим међународним и домаћим пројектима 

 

Редни 
број 

Име презиме Звање Назив пројекта 

1.  Драган Вујић Доцент 

„Нелинеарна динамика локализованих 

самоорганизованих структура у плазми, 
нано-композитним материјалима, 

течним и фотоничним кристалимаи 

ултрахладним кондезатима“,  ОИ 171006 

2.  Јелена Машковић 
Ванредни 

професор 

„Синтеза, моделовање, физичко-

хемијске и биолошке особине органских 

једињења и одговарајућих комплекса 

метала“ , ОИ 172016 

3.  Игор Ђуровић Доцент 

„Синтеза, моделовање, физичко-

хемијске и биолошке особине органских 

једињења и одговарајућих комплекса 

метала“ , ОИ 172016 

4.  Ленка Рибић-Зеленовић 
Редовни 

професор 

„Усмерена синтеза, структура и својства 

мултифункционалних материјала“, ОИ 

172057 

5.  
 

Милан Николић 

 

Ванредни 

професор 

„Усмерена синтеза, структура и својства 

мултифункционалних материјала“, ОИ 

172057 

6.  
 
Павле Машковић 

 
Ванредни 

професор 

„Усмерена синтеза, структура и својства 
мултифункционалних материјала“, ОИ 

172057 

7.  
 

Немања Милетић 

 

Доцент 

„Усмерена синтеза, структура и својства 

мултифункционалних материјала“, ОИ 
172057 

8.  

 

 
Владимир Курћубић 

 

Ванредни 
професор 

„Еколошки приступ и увођење 

савремених биотехнологија као основа 
унапређења технологије производње 

гајених преживара“, ТР 31001 

9.  

 

 
Радојица Ђоковић 

 

Редовни 
професор 

„Еколошки приступ и увођење 

савремених биотехнологија као основа 
унапређења технологије производње 

гајених преживара“, ТР 31001 

10.  

 

 
Милош Петровић 

 

Истраживач 
сарадник 

„Еколошки приступ и увођење 

савремених биотехнологија као основа 
унапређења технологије производње 

гајених преживара“, ТР 31001 

11.  Горан Марковић 
Ванредни 

професор 

„Утицај квалитета компонената у 
исхрани ципринида на квалитет меса, 

губитке и економичност производње“, 

ТР 31011 

12.  Владета Стевовић 
Редовни  

професор 

„Унапређење технологије гајења крмних 
биљака на ораницама и травњацима“, ТР 

31016 
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13.  Далибор Томић Доцент 

„Унапређење технологије гајења крмних 

биљака на ораницама и травњацима“,ТР 

31016 

14.  
Снежана  

Богосављевић-Бошковић 

Редовни 

професор 

„Одржива конвенционална и 
ревитализована традиционална 

производња живинског меса и јаја са 

додатом вредношћу, ТР 31033 

15.  Владимир Досковић 
Ванредни 

професор 

„Одржива конвенционална и 

ревитализована традиционална 

производња живинског меса и јаја са 

додатом вредношћу, ТР 31033 

16.  Симеон Ракоњац Доцент 

„Одржива конвенционална и 

ревитализована традиционална 

производња живинског меса и јаја са 
додатом вредношћу, ТР 31033 

17.  Драго Милошевић 
Редовни 

професор 

„Проучавање биљних патогена, 

артропода, корова и пестицида у циљу 

развоја метода биорационалне заштите и 
производње безбедне хране“, ТР 31043 

18.  

 

 

Биљана Вељковић     

 

 

Редовни 
професор 

„Унапређење биотехнолошких 

поступака у функцији рационалног 

коришћења енергије, повећања 
продуктивности и квалитета 

пољопривредних производа“,ТР 31051  

19.  

 
 

Ранко Копривица 

 
 

Доцент 

„Унапређење биотехнолошких 
поступака у функцији рационалног 

коришћења енергије, повећања 

продуктивности и квалитета 

пољопривредних производа“,ТР 31051  

20.  Александар Пауновић 

 

Редовни 

професор 

„Развој нових технологија гајења стрних 

жита на киселим земљиштима применом 

савремене биотехнологије“ , ТР 31054 

21.  Гордана Шекуларац 
 

Редовни 

професор 

„Развој нових технологија гајења стрних 
жита на киселим земљиштима применом 

савремене биотехнологије“,  ТР 31054 

22.  Горан Дугалић 
 

Редовни 

професор 

„Развој нових технологија гајења стрних 
жита на киселим земљиштима применом 

савремене биотехнологије“, ТР 31054   

23.  Миломирка Мадић 

 

Редовни 
професор 

„Развој нових технологија гајења стрних 

жита на киселим земљиштима применом 
савремене биотехнологије“, ТР 31054  

24.  Лека Мандић 

 

Редовни 

професор 

„Побољшање генетичког потенцијала и 

технологија производње крмног биља у 

функцији одрживог сточарства“, ТР 
31057 
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25.  Горан Дугалић 

 

Редовни 

професор 

„Побољшање генетичког потенцијала и 

технологија производње крмног биља у 

функцији одрживог сточарства“, ТР 
31057 

26.  
Љиљана Бошковић-

Ракочевић 

Редовни 

професор 

„Нови концепт оплемењивања сорти и 

хибрида поврћа намењених одрживим 

системима гајења уз примену 
биотехнолошких метода“,ТР 31059 

27.  
Милена Ђурић 

Редовни 

професор 

„Нови концепт оплемењивања сорти и 

хибрида поврћа намењених одрживим 

системима гајења уз примену 
биотехнолошких метода“,ТР 31059 

28.  
Јелена Младеновић 

Ванредни 

професор 

„Нови концепт оплемењивања сорти и 

хибрида поврћа намењених одрживим 
системима гајења уз примену 

биотехнолошких метода“, ТР 31059 

29.  Горица Пауновић 
Ванредни 

професор 

„Стварање и очување генетичког 

потенцијала континенталних врста 
воћака“,ТР 31064 

30.  Иван Глишић Доцент 

„Стварање и очување генетичког 

потенцијала континенталних врста 

воћака“,ТР 31064 

31.  Томо Милошевић 
Редовни 

професор 

„Стварање и очување генетичког 

потенцијала континенталних врста 

воћака“,ТР 31064 

32.  

 
Милун Петровић 

 
Редовни 

професор 

„Оптимизација технолошких поступака 
и зоотехничких ресурса на фармама у 

циљу унапређења одрживости 

производње млека“, ТР 31086 

33.  

 

Александар Пауновић 

 

Редовни 

професор 

„Изучавање генетичке основе 

побољшања приноса и квалитета стрних 

жита у различитим агроеколошким 

условима“,ТР 31092 

34.  

 

Весна Ђуровић 

 

Истраживач 

приправник 

„Изучавање генетичке основе 

побољшања приноса и квалитета стрних 

жита у различитим агроеколошким 
условима“,ТР 31092 

35.  

 

Драган Ђуровић 

 

Асистент 

„Изучавање генетичке основе 

побољшања приноса и квалитета стрних 

жита у различитим агроеколошким 
условима“,ТР 31092 

36.  

 

Миломирка Мадић 

 

Редовни 

професор 

„Изучавање генетичке основе 

побољшања приноса и квалитета стрних 

жита у различитим агроеколошким 
условима“,ТР 31092 
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37.  Снежана Танасковић 
Ванредни 

професор 

„Изучавање генетичке основе 

побољшања приноса и квалитета стрних 

жита у различитим агроеколошким 
условима“, ТР 31092 

38.  Душан Марковић В  а           Асистент 

„Развој и моделовање енергетски 

ефикасних, адаптабилних, више 

процесорских и вишесензорских 
електронских система мале снаге“, ТР 

32043 

39.  

 

 
Милан Николић 

 

Ванредни 
професор 

„Синтеза нанопрахова и процесирање 

керамике и нанокомпозита са 
специфичним електричним и магнетним 

својствима за примену у интегрисаним 

пасивним компонентама“, ИИИ 45021 

40.  

 

 

 

Радојица Ђоковић 

 

 

Редовни 

професор 

„Молекуларно-генетичка и 

екофизиолошка истраживања у заштити 

аутохтоних анималних генетичких 

ресурса, очувању добробити, здравља и 
репродукције гајених животиња и 

производњи здравствено безбедне 

хране“, ИИИ 46002    

41.  

 

 

 

Владимир Курћубић 

 

 

Ванредни 

професор 

„Унапређење и развој хигијенских и 

технолошких поступака у производњи 

намирница животињског порекла у циљу 

добијања квалитетних и безбедних 
производа конкурентних на светском 

тржишту“, ИИИ 46009 

42.  

 

Мирјана Радовановић 

 

Доцент 

„Развој нових инкапсулационих и 
ензимских технологија за производњу 

биокатализатора и биолошки активних 

компонената хране у циљу повећања 

њене конкурентности, квалитета и 
безбедности“, ИИИ 46010    

43.  
Слободанка Станојевић -

Николић 

Истраживач 

приправник 

„Усмерена синтеза, структура и својства 

мултифункционалних материјала“, ОИ 
172057 

44.  Вера Вукосављевић Асистент 

„Примена нових генотипова и 

технолошких иновација у циљу 

унапређења воћарске и виноградарске 
производње“, ТР 31063 

45.  Радмила Илић Асистент 

„Стварање и очување генетичког 

потенцијала континенталних врста 

воћака“,ТР 31064 

46.  Јелена Пантовић Асистент 

„Развој нових инкапсулационих и 

ензимских технологија за производњу 

биокатализатора и биолошки активних 
компонената хране у циљу повећања 

њене конкурентности, квалитета и 

безбедности“, ИИИ 46010    

Напомена: Рецензентска комисија ће, случајним избором, проверити податке 

 

 


