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Прилог 3. Успешно реализовани Пројекти Агрономског факултета у Чачку са привредним 

организацијама и другим субјектима (у периоду од 2015-2021. године) 

 

ОСТВАРЕНА САРАДЊА АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ  

СА ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА  

(2015-2021. година) 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (1) 

Назив пројекта: „Агрофизичке и агрохемијске карактеристике 

земљишта западне Србије (Моравичко-Колубарски округ) са 

препоруком њиховог коришћења за гајење различитих врста 

воћака“.  

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-01291/3/2015-14 од 06.07.2015. 

године. Уговор о међусобној научно стручној сарадњи у вези са 

коришћењем бесповратних/подстицајних средстава за студијско-

истраживачке пројекте од значаја за Републику Србију између 

Института за воћарство, Чачак и Агрономског факултета у Чачку 

број 2181/1 од 2.11.2015. године.  

Институције учеснице 
Институт за воћарство, Чачак и Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку. (2015). 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

 

др Милан Лукић, Институт за воћарство, Чачак, Република Србија. 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Горан Дугалић, др Љиљана Бошковић Ракочевић, др Душко 

Брковић. 

Врста пројекта 
Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије - студијско-истраживачки пројекти од значаја за 

Републику Србију. 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (2) 

Назив пројекта: ,,Савремени модели ратарске и повртарске 

производње у циљу унапређења стручног знања и усавршавања 

произвођача централне и западне Србијеˮ. 

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-02166/2015-03, од 11.08.2015. 

године.  

Институције учеснице 
Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку. 

(2015) 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Александар Пауновић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски 

факултет Чачак.  

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Александар Пауновић, др Никола Бокан, мр Драган 

Ђуровић, др Владета Стевовић, Далибор Томић, др Гордана 

Шекуларац, др Горан Дугалић, др Љиљана Бошковић-

Ракочевић, др Радош Павловић, др Милена Ђурић, др Јелена 

Младеновић. 

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије - научно-истраживачки, развојни и иновативни 

пројекти у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и 

усавршавања људских капацитета у 2015. години.  
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (3) 

Назив пројекта: ,,Унапређење робне производње у сточарствуˮ. 

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-02179/2015-03, од 11.08.2015. 

године. (2015) 
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Институције учеснице Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку  

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Милун Петровић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски 

факултет Чачак. 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Владета Стевовић, др Радојица Ђоковић, др Биљана 

Вељковић, др Милун Петровић, др Никола Бокан, др 

Владимир Досковић, Ранко Копривица, Симеон Ракоњац, 

Далибор Томић, Милош Петровић.  

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије - научно-истраживачки, развојни и иновативни 

пројекти у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и 

усавршавања људских капацитета у 2015. години. 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (4) 

Назив пројекта: ,,Стање и одлике регионалне ерозије водом 

шумског и пољопривредног земљишта-узроци, последице и 

антиерозионе мереˮ.  

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

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

14/1/16, од 03.08.2016. године.  

Институције учеснице 
Институт за шумарство, Београд, Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет Чачак. (2016) 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Михаило Раткнић, Институт за шумарство, Београд.  

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Гордана Шекуларац 

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије, управа за аграрна плаћања - научно-

истраживачки, развојни и иновативни пројекти у пољопривреди 

кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских 

капацитета у 2016. години.  
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (5) 

Назив пројекта: „Унапређење воћарске производње на малим 

пољопривредним газдинствима у затвореном простору“.  

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине, управа за аграрна плаћања бр. 930, од 

01.11.2016. године. 

Институције учеснице 
Универзитет у Приштини - Косовска Митровица - Лешак, 

Универзитет у Крагујевцу - Агрономски факултет у Чачку. 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

проф. др Мирољуб Аксић, Универзитет у Приштини - Косовска 

Митровица - Лешак. 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Гордана Шекуларац 

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије, управа за аграрна плаћања - научно-

истраживачки, развојни и иновативни пројекти у пољопривреди 

кроз унапређење стручног знања и усавршавања људских 

капацитета у 2016. години.  
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (6) 

Назив пројекта: „Техничко-технолошки модели интензивних 

засада воћака и јачање људских капацитета у функцији 

унапређења воћарске производње Републике Србије“. 
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Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-02124/2015-03, од 11.08.2015. 

године. Уговор о међусобној научно- стручној сарадњи у вези са 

коришћењем подстицаја за спровођење пројеката у 2015. години. 

између Института за воћарство, Чачак и Агрономског факултета у 

Чачку број 2827/1 од 25.12.2015. године.  

Институције учеснице 
Институт за воћарство, Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку. (2015) 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Милан Лукић, Институт за воћарство, Чачак, Република Србија. 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Томо Милошевић, др Горица Пауновић, др Иван Глишић, 

Радмила Илић, мастер инжењер пољопривреде. 

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије - научно-истраживачки, развојни и иновативни 

пројекти у пољопривреди кроз унапређење стручног знања и 

усавршавања људских капацитета у 2015. години.  
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (7) 

Назив пројекта: „Унапређење трансфера знања ради добијања 

безбедних и конкурентних пољопривредних производа“.  

Ев. бр. Пројекта: 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) 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Иван Глишић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски 

факултет Чачак.  

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

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. 

Врста пројекта 

Пројекат Министарства пољопривреде и заштите животне средине 

Републике Србије, управа за аграрна плаћања – подстицају за 

унапређење система креирања и преноса знања кроз развој 

техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних 

пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години.  
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (8) 

Назив пројекта: „Компостирање органског отпада и могућности 

примене у органској производњи“.  

Ев. бр. Пројекта: 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.  
 

Институције учеснице 

Привредно друштво: Ранч Јаблан друштво са ограниченом 

одговорношћу Кијевац-Судулица и НИО: Универзитет у 

Крагујевцу, Агрономски факултет Чачак. (2018). 



4 

 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Драгутин Ђукић, Универзитет у Крагујевцу, Агрономски 

факултет Чачак.  

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Драгутин Ђукић, др Павле Машковић, др Лека Мандић. 

Врста пројекта 
Пројекат Фонда за иновациону делатност Републике Србије - 

програм иновационих ваучера у склопу Програма трансфера 

технологија (ПТТ). 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (9) 

Назив пројекта: „Здрава земља за здрав живот“.  

Ев. бр. Пројекта: Уговор са Министарством пољопривреде и 

заштите животне средине бр. 401-00-1212/2018-05 о регулисању 

међусобних права и обавеза у вези са коришћењем средстава 

Зеленог фонда за подстицање образовних, истраживачких и 

развојних студија и пројеката у области заштите животне средине у 

2018. години. Уговор о међусобној научно-стручној сарадњи у вези 

са коришћењем средстава Зеленог фонда за подстицање 

образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у 

области заштите животне средине, у 2018. години, број 2357/1 од 

25.10.2018. године.  

Институције учеснице Институт за воћарство Чачак, Универзитет у Крагујевцу, 

Агрономски факултет у Чачку. (2018) 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Милан Лукић, Институт за воћарство, Чачак, Република Србија. 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Драгутин Ђукић, др Лека Мандић.  

Врста пројекта Пројекат Министарства заштите животне средине Републике 

Србије - коришћење средстава Зеленог фонда за подстицање 

образовних, истраживачких и развојних студија и пројеката у 

области заштите животне средине, у 2018. години. 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (10) 

Назив пројекта: „Органска производња шампињона уз примену 

нових врста покровних супстрата“ 

Ев. бр. Пројекта: Уговор о додели и коришћењу иновационог 

ваучера (ИД 618) Фонда за иновациону делатност бр. 945-01 од 

8.11.2019. године. 

Институције учеснице Агрономски факултет у Чачку и „Шампињони trade“ д.о.о. 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

др Лека Мандић, ред. проф., Агрономски факултет у Чачку 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Драгутин Ђукић, редовни проф., др Лека Мандић, ред. проф., 

др Душко Брковић, доцент, др Јелена Младеновић, ванред. 

проф., Весна Ђуровић, истраж. приправник. 

Врста пројекта Пројекат Фонда за иновациону делатност Републике Србије - 

програм иновационих ваучера у склопу Програма трансфера 

технологија (ПТТ). 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (11) 

Назив пројекта: „Monitoring services for pilot plants“ 
Ев. бр. Пројекта: REF:48-00-00046/2016-28-8/T06 (2020.) 

Институције учеснице Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку и 

ЈКП „12 Септембар” из Бајине Баште  

Руководилац пројекта и др Милан Николић, ванредни професор 
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организација запослења 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

др Милан Николић, ванредни професор и Слободанка 

Станојевић-Николић, истраживач-приправник. 

Врста пројекта Праћење процеса компостирања у пилот компостани 
 

Пун назив и 

евиденциони број 

пројекта (12) 

Назив пројекта: „Годишњи Програм управљања Спомеником 

природе „Фикус-Чачакˮ у 2019. и 2020. години 

Ев. бр. Пројекта: 404 од 22.02.2017. године, и анекси за сваку 

следећу годину. 

Институције учеснице Универзитет у Крагујевцу, Агрономски факултет у Чачку и 
Градско зеленило Чачак 

Руководилац пројекта и 

организација запослења 

Др Снежана Танасковић, ванредни професор, Агрономски 

факултет у Чачку 

Сарадници са 

Агрономског факултета 

у Чачку 

Др Снежана Танасковић, ванредни професор  

Врста пројекта Уговор о међусобној научностручној сарадњи са Градским 

зеленилом Чачак 
*Болдовано су означена имена и презимена руководиоца пројеката са привредним организацијама и другим 

субјектима и сарадника (учесника) на пројектима, који су истраживачи Агрономског факултета у Чачку, 

као и Агрономски факултет као институција учесница у поменутим пројектима 

У табеларном приказу се налази 12 Пројеката Агрономског факултета у Чачку реализованих (или у фази 

реализације) са привредним организацијама и другим субјектима (у периоду од 2015-2021. године), чији 

су резултат већи број елабората, студија, едукација, презентација, трансфера технологија и иновативних 

решења.  

У оквиру сарадње Агрономског факултета у Чачку са привредним или другим организацијама, приказан 

је пројекат под редним бројем 8: „Компостирање органског отпада и могућности његове примене у 

органској производњи“, рађен на основу Уговора o пословној-техничкој сарадњи са „Ранч Јаблан“ доо 

Кијевац, Сурдулица,  у оквиру додељеног иновационог ваучера ИД 165. Циљ пројекта је био сагледавање 

могућности производње компоста од различитих врста отпада органске природе у контролисаним 

условима разградње, под дејством корисних микроорганизама и калифорнијских глиста. 

Резултат пројекта је створени нови производ (од новембра 2018. године на листи регистрованих 

средстава за исхрану биља и оплемењивача земљишта који се могу користити у органској производњи, 

стр. 27, редни број 21) - видљиво на линк потврди које утврђује Управа за заштиту биља Министарства 

пољопривреде шумарства и водопривреде Р. Србије: 

https://www.uzb.minpolj.gov.rs/attachments/280_Lista_sredstava_za_ishranu%20bilja_i_oplemenjivaca_zemljis

ta_za_organsku%20proizvodnju01mart2019.pdf   

https://www.uzb.minpolj.gov.rs/attachments/280_Lista_sredstava_za_ishranu%20bilja_i_oplemenjivaca_zemljista_za_organsku%20proizvodnju01mart2019.pdf
https://www.uzb.minpolj.gov.rs/attachments/280_Lista_sredstava_za_ishranu%20bilja_i_oplemenjivaca_zemljista_za_organsku%20proizvodnju01mart2019.pdf

