
                                           Списак заједничких српско-белоруских  пројеката за период 2022  – 2024. год.   

 

Број 

Име пројекта Реализатори 

са белоруске стране са српске стране 

1 Истраживање нових метода за аутоматску процену квалитета 

дигиталне слике 

Национална академија наука 

Белорусије - Уједињени институт 

информатичких проблема 

 

Валери Васиљевич Старовоитов 

 

Универзитет у Београду, 

Електротехнички факултет у Београду 

 

АНА ГАВРОВСКА 

2 Развој и имплементација заједничког алгоритма за надзор 

коронавируса SARS-CoV-2 у оквиру епидемиологије засноване 

на отпадним водама у Србији и Белорусији 

Државна институција "Републички 

научно-практични центар 

епидемиологије и микробиологије" 

 

Taмара Aмвросјева 

 

Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања “Синиша 

Станковић”  

 

АНА ЂОРЂЕВИЋ 

3 Употреба ласерског зрачења за побољшање карактеристика 

површине и функционализацију тврдих превлака хром-

ванадијум нитрида 

Институт физике „Б.И.Степанов" 

Националне Академије Наука 

Белорусије  

 

Александар Чумаков 

 

Институт за општу и физичку хемију  

 

ДУБРАВКА МИЛОВАНОВИЋ 

4 Иновативни високоотпотни интерметални нанокомпозити Државно научно-производно 

удружење "Научно-практични 

центар Националне академије наука 

Белорусије о науци о материјалима" 

  Сергеј Леончик 

Институт за нуклеарна 

истраживања"Винча" 

 

ИВАНА ЦВИЈОВИЋ АЛАГИЋ 

5 

 

In vitro умножавање ретких и угрожених врста бриофита од 

посебног значаја за заштиту у Белорусији и Србији у циљу 

очувања њихових популација. 

Државна научна институција 

"Институт експерименталне 

ботанике Националне академије 

наука Белорусије" 

Олeг Мaсловскиј  

Универзитет у Београду 

Биолошки факултет 

 

ЈОВАНА ПАНТОВИЋ 



6 Израда стерилизатора за личну заштитну опрему заснованог на  

електричним пражњењима у ваздуху на атмосферском притиску 

Институт физике Б.И.Степанов 

Националне Академије Наука 

Белорусије " 

 

Александра Казак 

Универзитет у Београду 

Физички факултет 

 

ГОРАН СРЕТЕНОВИЋ 

7 Молекуларна дијагностика фитопатогена из рода Fusarium и 

селекција бактеријских антагониста за њихову биолошку 

контролу 

Државна научна институција 

"Институт за микробиологију 

Националне академије наука 

Белорусије" 

Марина Мандрик-Литвинкович 

Институт за ратарство и повртарство 

Нови Сад 

 

ДРАГАНА МИЉАКОВИЋ 

8 Плазмом асистирана синтеза напредних функционалних 

наноматеријала за развој иновативних електроаналитичких 

сензора 

Институт физике „Б.И.Степанов“ 

Националне Академије Наука 

Белорусије 

 

Наталиа Тарасенка 

Универзитет у Београду, Институт за 

нуклеарне науке „Винча“ 

 

МИЛОШ МОМЧИЛОВИЋ 

9 Нова метода скрининга за примену у усмереној еволуцији 

хуманих ензима који метаболишу стероиде 

Државна научна установа 

"Институт за биоорганску хемију 

Националне академије наука 

Белорусије" 

Сергеј Усанов 

Универзитет у Новом Саду, 

Природноматематички факултет 

 

СУЗАНА ЈОВАНОВИЋ ШАНТА 

10 Дизајнирање и примена наноматеријала на бази магнезијум 

титаната у животној средини (ДИНАНТИАН) 

Државна научна установа 

"Институт за општу и неорганску 

хемију Националне академије наука 

Белорусије" 

Ирина Матсукјевич 

Универзитет у Новом Саду  

Природно-математички факултет  

 

ЈЕЛЕНА БЕЉИН 



11 Метаболичко профилисање и фармацеутски потенцијал 

генотипова луцерке, детелине и соје у белорусији и србији: развој 

методолошке платформе и дигиталних библиотека метаболома 

за научну примену 

Институт за експерименталну 

ботанику Националне академије 

наука Белорусије 

 

Олга Канделинскаја 

Институт за ратарство и повртарство 

Нови Сад 

 

 

САЊА  ВАСИЉЕВИЋ 

 

12 Диверзитет врста, екологија и проблеми заштите водоземаца у 

урбанизованим пределима великих градова Белорусије и Србије 

Научно практични центар 

националне академије наука за 

биоресурсе  

 

Сергеј Дробенков 

Универзитет у Београду, Институт за 

биолошка истраживања „Синиша 

Станковић“  

 

МАРИЈА  ИЛИЋ 

13 Проучавање  коришћења „зелене“ енергије  у стамбеној изградњи  

и развијање принципа за пројектовање вишеспратних стамбених 

зграда коришћењем секундарних  енергетских ресурса  и 

обновљивих извора енергије у системима грејања, вентилације  и 

топле воде. 

Институт за станбену изградњу – 

НИПТИС 

 

Леонид Данилевскиј  

Државни универзитет у Новом Пазару 

 

ДРАГОСЛАВ ШУМАРАЦ 

 


