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Антиоксидативни и антимикробни капацитет васкуларних биљака као индикатор квалитета ваздуха
на подручју града Бања Лука, Министарство науке и технологије Републике Српске.
Network for education and training for public environmental laboratories (NETREL) 530554-TEMPUS-12012- 1-SK-JPHES“ (координатор NETREL TEMPUS пројекта: проф. др Иван Шпаник, Универзитет
Братислава, Словачка).
Утицај алкалног земљишта богатог сумпором на одбрамбени систем биљака и развој отпорности
према патогеним и тешким металима, Министарство науке и технологије Републике Српске.
Модификација антиоксидативног метаболизма биљака са циљем повећања толеранције на абиотски
стрес и идентификација нових биомаркера са примјеном у биоремедијацији и мониторингу
деградираних ста- ништа, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

