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1
2

Институција

Назив пројекта

Руководилац

одобрена
средства

Факултет за правне и пословне студије
др Лазар Вркатић
Научни институт за прехрамбене
технологије

Интерперсоналне вештине и дигитални медији као предиктори каријерне
адаптабилности

Жељка Бојанић

628.250,00

Производња функционалног хлеба са екстрактoм квасца

Јелена С. Филиповић

802.828,00

Немања Гвозденовић

490.374,00

Александар Грубор

800.000,00

Бранислава Белић

384.542,55

Немања Бербер

875.697,00

Драган Голубовић

950.000,00

Сандра Јакшић

880.000,00

Бојан Међедовић

767.796,00

Горан Димитрић

800.000,00

Маја Ћирић

950.000,00

Владимир Биочанин

900.000,00

Зорана Будаков
Обрадовић

850.000,00

Примена психоактивних супстанци као ризико фактор за настанак саобраћајног
трауматизма код становника АП Војводине – превентивне стратегије у циљу очувања
здравља ризичних група становништва
Могућности примене интелигентне амбалаже као сегмента зелене маркетинг
логистике у функцији одрживог развоја на тржишту АП Војводине
Значај одређивања и клиничка евалуација серумског фактора некрозе тумора алфа
(TNF-α) у процени инфламаторног одговора преживара и паса
Ефекти корпоративне друштвене одговорности у области управљања људским
ресурсима на перформансе и одрживост организација
Анализа правног и институционалног оквира и праксе учешћа грађана у креирању
јавних политика и прописа у Аутономној покрајини Војводини
Одређивање афлатоксина М1 у сиру применом скрининг методе и методе течне
хроматографије високих перформанси са флуоресцентним детектором
Утицај фамилијаризације са тестовним протоколом на активитет у тим тестовним
активностима
Евалуација знања и умења пружања прве помоћи, тренера пливања, ватерпола и
веслања
Унапређење конкурентности традиционалних прехрамбених производа у функцији
одрживог развоја АП Војводине
Утицај додатка стронцијум карбоната и стронцијум флуорида на физичко-хемијске и
биолошке особине калцијум силикатних денталних цемената
Стратегија обезбеђења сигурне крви потврдним тестирањем ХИВ реактивних
добровољних давалаца крви на територији АП Војводине

3

Медицински факултет

4

Економски факултет

5

Пољопривредни факултет

6

Економски факултет

7

Универзитет Едуконс

8

Научни институт за ветеринарство

9

Факултет за спорт и туризам

10

Факултет спорта и физичког васпитања

11

Факултет за економију и инжењерски
менаџмент у Новом Саду

12

Стоматолошки факултет Панчево

13

Медицински факултет

14

Технички факултет Михајло Пупин

Креирање и примена модела за интергенерацијско подизање свести о еколошком
понашању, очувању животне средине и климатским променама на територији АПВ

Богдана Вујић

701.084,00

15

Универзитет Едуконс

Примена недеструктивних спектроскопских метода у испитивању толерантности
земљишних микроорганизама према тешким металима и њиховог потенцијала за
биоремедијацију

Данка Радић

948.719,00

16

Факултет спорта и физичког васпитања

Вршњачко насиље у дечијем и омладинском спорту

Ивана Миловановић

900.000,00

17

Факултет за европске правно-политичке
студије- Универзитет Едуконс

Капацитети информационог друштва за одрживи развој на подручју АПВ

Веран Станчетић

950.000,00

18

Технолошки факултет

Производња комбуха напитака на алтернативним супстратима са подручја Аутономне
покрајине Војводине

Радомир Малбаша

900.000,00
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19

Технолошки факултет

20

Научни институт за прехрамбене
технологије

21

Технолошки факултет

Валоризација биомасе микроалги добијене у третману пречишћавања отпадних вода

Јелена Владић

900.000,00

22

Економски факултет

Анализа конкурентности пољопривредно-прехрамбеног сектора Војводине

др Станислав Зекић

900.000,00

23

Медицински факултет

Љиљана Сувајџић

780.020,00

24

Медицински факултет

Борис Милијашевић

900.000,00

25

Природно-математички факултет

Термоаналитичке студије разградње комуналног пластичног отпада у Војводини

Берта Барта Холо

900.000,00

26

Природно-математички факултет

Примена математике у туристичко-угоститељском пословању

Јелена Алексић

900.000,00

27

Природно-математички факултет

Слатине и шумо-степе у Бачкој: Oчување вредних и угрожених природних добара у
поступку заштите

Владимир Стојановић

800.000,00

28

Природно-математички факултет

Улога глодара као природних резервоара у ширењу зооноза

Оливера Бјелић
Чабрило

806.165,00

29

Филозофски факултет

Развој културе путовања и путописа у историографији и култури Срба

Борис Стојковски

800.000,00

30

Педагошки факултет

Креативни пројекти предшколског детета

Александар Јанковић

915.549,00

31

Природно-математички факултет

Отпад у одрживом угоститељству Војводине

Весна Вујасиновић

850.000,00

32

Пољопривредни факултет

Микроорганизми из ризосфере лековитог биља - биостимулаторни потенцијал у
органској производњи

Драгана Стаменов

900.000,00

33

Пољопривредни факултет

Примена геномске селекције у говедарству

Снежана Тривуновић

900.000,00

34

Факултет техничких наука

Развој система за детекцију и пре-дијагностику повреда настрадалих учесника у
саобраћајним незгодама

Драган Јовановић

770.400,00

35

Факултет техничких наука

Аутоматизовани систем за одређивање квалитета пашњака при прегонском напасању

Слободан Морача

835.222,00

36

Факултет техничких наука

Развој модела контроле приступа за Интернет ствари

Бранко
Милосављевић

860.929,00

Хемометријско моделовање функционалних карактеристика прехрамбених производа
Јелена Вулић
обогаћених зеаксантином из кукуруза
Дефинисање и вредновање сензорског профила и квалитета производа са ознаком
др Дубравка Шкробот
географског порекла и традиционалних производа

Формулација и микробиолошка испитивања нових течних компонената за
обогаћивање намирница дефицитарних нутријентима неопходних у исхрани
становништва Аутономне Покрајине Војводине
Испитивање антидијабетесног и хиполипидемијског ефекта рогач брашна и екстраката
рогача на моделу експерименталних животиња са индукованом
хиперлипопротеинемијом и типом 2 дијабетеса

900.000,00
900.000,00

