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1 142-451-2269/2021
Економски 

факултет

Eфекти емоционалне интелигенције менаџера на 

перформансе и одрживост организација 

Доц. др Маја 

Стругар Јелача
9

Планирано истраживање је важно у смислу 

идентификовања и приказа основних карактеристика, 

предности, ограничења и могућности концепта 

емоционалне интелигенције за одрживост организације у 

кризним ситуацијама. Након дијагнозе стања у великим 

организацијама на територији АП Војводине утврдиће се 

веза између емоционалне интелигенције менаџера и 

организационих перформанси, као и њихова улога у 

одрживости организације у периоду кризе изазване 

пандемијом КОВИД-19.

2 142-451-2392/2021

Правни факултет 

за привреду и 

правосуђе

Уговарање и уговорно право у дигиталном друштву – 

уклањање нормативних препрека за развој е-трговине

Проф. др Јелена 

Стојшић Дабетић
9

Важност овог истраживања огледа се у унапређењу 

пoстojeћe прaвнe рeгулaтивe у кoнтeксту прaксe угoвaрaњa 

путeм упoтрeбe дигитaлнe тeхнoлoгиje, oдносно oцeне дa 

ли сe мoгу крeирaти прaвнa прaвилa кoja су нeутрaлнa у 

oднoсу нa тeхнoлoгиjу. Посебно ће се ценити нoрмaтивна 

пoдршка eфeктивнoм, eфикaснoм и прaведнoм 

функциoнисaњу дигитaлних пoсрeдникa у сaврeмeнoj 

прaкси угoвaрaњa у oквиру e-пoслoвaњa и e-тргoвинe. 

Поред овога утврдиће се правне препреке, односно правна 

регулатива која онемогућава рaзвoj e-тргoвинe нa тржишту 

Рeпубликe Србиje крoз прилaгoђaвaњe угoвoрнoг прaвa 

упoтрeби дигитaлнe тeхнoлoгиje.

3 142-451-2242/2021

Универзитет 

EDUCONS, 

Факултет за 

студије 

безбедности

Јачање капацитета локалних самоуправа у превенцији 

ванредних ситуација

проф.др Самед 

Каровић
8

Значај ове теме истраживања огледа се у идентификовању 

кључних елемената едукације, помоћи и изналажењу мера 

и акција релевантних на јачању и подизању капацитета 

локалних самоуправа на превентивном деловању на 

ублажавању последица ванредних ситуација. То се 

првенствено односи на носиоце и планере заштите и 

спасавања становништва у ванредним ситуацијама, правни 

оквир свих елемената релевантних за рад локалне 

самоуправе у ванредним ситуацијама као и на економски и 

практични карактер функционисања локалне самоуправе у 

ванредним ситуацијама и ефикасност дефинисаних мера у 

контексту процене и управљању ризицима.
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4 142-451-2307/2021
Пољопривредни 

факултет

Економска одрживост пољопривредних газдинстава АП 

Војводине

проф. др Вељко 

Вукоје
8

Фокус истраживања овог пројекта је на економској 

одрживости пољопривредних газдинстава која је један од 

три основна стуба одрживог развоја пољопривреде, поред 

заштите животне средине и социјалне одрживости. Значај 

овог истраживања првенствено се огледа у методологији 

за обрачун и анализу индикатора економске одрживости 

пољопривредног газдинства а посебно у могућности за 

унапређење FADN базе података која се може користити 

приликом доношења одговарајућих мера аграрне политике 

на националном и регионалном нивоу.

5 142-451-2268/2021
Економски 

факултет

Моделирање тржишта пољопривредно-прехрамбених 

производа АП Војводине у условима пандемије

доц. др Бојан 

Матковски
7

Тема овог истраживања је актуелна јер се бави тржиштем 

пољопривредно-прехрамбених производа у условима 

пандемије изазване вирусом Ковид 19. Посебно значајан 

резултат ће се огледати у формулисању стратешког 

правца за креаторе мера аграрне политике, имајући у виду 

чињеницу континуираних промена у смислу нивоа 

прехрамбене сигурности, цена и токова спољнотрговинске 

размене. Резултати пројекта ће засигурно допринети и 

бољој реализацији међународних пројеката, који су између 

осталог намењени и унапређењу конкурентности овог 

сектора.  

6 142-451-2386/2021
Факултет 

техничких наука

Пандемија COVID-19: модалитети наступа државних органа 

у перспективи одрживог развоја

Проф. др Алпар 

Лошонц
7

Циљ истраживања је дијагноза постојећег стања у светлу 

компаративних података о државним мерама током 

пандемије Ковид-19 у више области. Истраживање треба 

да покаже мултидимензионалне аспекте мера државних 

органа Србије у разним областима, за време трајања 

пандемије Ковид-19 која ће имати своје реперкусије и у 

односу на будућност.


