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КОМЕНТАР, МИШЉЕЊЕ СТРУЧНОГ САВЕТА

1 142-451-2299/2021

Научни институт 

за прехрамбене 

технологије

Нутритивни, сензорни и гастрономски потенцијал 

инвазивне врсте рака Faxonius limosus у функцији одрживог 

развоја угоститељско туристичког сектора АП Војводине

др Јасмина 

Лазаревић
9,90

Пројекат је у складу са начелима одрживог развоја. Увезан 

је са стратегијом развоја на нивоу ЕУ и Р. Србије. Тим на 

пројекту је мултидисциплинаран и употпуности 

компетентан да реализује постављене пројекте циљеве. 

Мултидициплинарност даје тежину што потврђује 

методологија рада. 

2 142-451-2290/2021

Природно-

математички 

факултет

Утицај пандемије вируса Ковид 19 на геопростор Војводине 

– стање, последице и могућа решења 

проф. др Тамара 

Лукић
9,80

Пројекат је структурално добро постављен и ускладу је са 

интересима јавног конкурса. Он представља пилот 

истраживање за припрему међународних пројеката који ће 

се истраживати на нивоу ЕУ. 

3 142-451-2242/2021

Универзитет 

EDUCONS, 

Факултет за 

студије 

безбедности

Јачање капацитета локалних самоуправа у превенцији 

ванредних ситуација

проф.др Самед 

Каровић
9,70

Пројекат је употпуности сачињен у складу са посебним 

интересима јавног конкурса

4 142-451-2384/2021
Педагошки 

факултет
Дигитални вртићи у доба пандемије

Проф. др 

Гордана 

Козодеровић

9,60

Потреба за реализациом овог пројекта сматра се важном 

због трајања пандемије Ковид 19. Циљној истраживачкој 

групи се даје недовољни простор у академским 

истраживањима. 

5 142-451-2350/2021

Природно-

математички 

факултет

ИДЕНТИФИКАЦИЈА СОЦИО-ДЕМОГРАФСКИХ 

СПЕЦИФИЧНОСТИ И НОВИХ ПРОБЛЕМА ИНКЛУЗИЈЕ 

РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ У ПРОЦЕСУ ОБРАЗОВАЊА 

ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ COVID-19

проф. др 

Анђелија Ивков 

Џигурски

9,50

Пројекат је у складу са јавним конкурсом,. Посебни 

интересу су изражени и значајни за АП Војводину. 

Методолошки приступ стратешки унапређује пројекат. 

6 142-451-2260/2021
Филозофски 

факултет

Дигитализација универзитетске наставе језика, 

књижевности и културе: изазови, решења и перспективе у 

склопу одрживог развоја АП Војводине

 проф. др 

Александра 

Блатешић

9,40

Проекат је у складу са одрживим развојем и актуелном 

тематиком. Истраживања оваг типа потребна су због Covid 

пандемије. 

7 142-451-2330/2021

Природно-

математички 

факултет

Промене у туристичком искуству услед пандемије COVID-

19 – Импликације за агилно управљање туристичком 

понудом Војводине

проф. др Угљеша 

Станков
9,10

Пројекат који се везује за геопростор је општије дефинисан 

и има индиректних додирних тачака са туризмом током 

пандемије ковид 19. Комплексније је постављен и из тог 

разлога му се даје предност. 

8 142-451-2357/2021
Медицински 

факултет

Примена мултидетекторског скенера за компјутеризовану 

томографију у испитивању културног наслеђа

Проф. Др 

Оливера Николић
9,00

Пројекатима који имају изражен дефинисан посебан 

интерес се даје предност. 
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9 142-451-2388/2021

Учитељски 

факултет на 

мађарском 

наставном језику 

у Суботици

Еколошка свест и ставови будућих учитеља и васпитача 

Учитељског факултета на мађарском наставном језику у 

Суботици

др Беата 

Грабовац
9,00

Поројект није најјасније постављен. У садржају 

истраживања нису примењене методе које би се користиле 

у наведеним мерењима. Планирани резултати пројекта 

нису усаглашени са могућностима примене резултата. 

10 142-451-2399/2021
Педагошки 

факултет

ЗАЧЕЦИ ДРАМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ: РЕТОРИКА АВРАМА 

МРАЗОВИЋА

Проф. др 

Миливоје 

Млађеновић 

9,00
Тематика пројекта није у складу са посебним интересима 

јавног конкурса. 

11 142-451-2414/2021

Природно-

математички 

факултет

Културно наслеђе у функцији регенерације, одрживог 

развоја и економског раста градова Војводине

Проф.др Татјана 

Пивац
9,00

Пројекат је солидно постављен али методе које ће се 

користити у добијању резултата нису јасно дефинисане. 

12 142-451-2444/2021
Филозофски 

факултет

Настава језичких вештина у онлајн окружењу током 

пандемије ковида-19

проф. др Биљана 

Радић-Бојанић
9,00

У садржају истраживања методологија рада није јасно 

дефинисана и нису истракнути елемнти наведеног 

одрживог модела. Пројекат је солодно постављен. 

13 142-451-2346/2021
Филозофски 

факултет

Биоархеолошке анализе касногвозденодопског групног 

гроба са Гомолаве

доц.др Владимир 

Михајловић
8,90

Пројекат је солидно постављен али се предност даје 

пријавама које су у складу са посебним интересима. 

14 142-451-2365/2021
Филозофски 

факултет

Kа сигурном Универзитету: студентска перцепција 

проблема сексуалног узнемиравања и злостављања

проф. др Борис 

Попов
8,90

Пројекат је солидно постављен. Предност се даје 

пријавама које су у складу са дефинисаним посебним 

интересима конкурса. 

15 142-451-2383/2021
Факултет 

техничких наука

Социјално ангажовање младих као предуслов остварења 

циљева одрживог развоја

проф. др Биљана 

Ратковић 

Његован

8,90

У пројекту није наведено који се то циљеви одрживог 

развоја остварују применом истраживања. Пријава је 

штуро попуњена. 

16 142-451-2386/2021
Факултет 

техничких наука

Пандемија COVID-19: модалитети наступа државних органа 

у перспективи одрживог развоја

Проф. др Алпар 

Лошонц
8,90

Истраживачке методе које би се примениле у пројектнима 

активностима нису дефинисане. Пројекат и ако има везе са 

дефинисаним посебним интересом јавног конкурса не 

уочава се на који начин ће се циљеви пројекта 

реализовати. Садржај истраживања је прешироко 

постављен и упитно је које истраживачке методе могу дати 

резултате. 

17 142-451-2416/2021
Филозофски 

факултет

Области, обрасци и квалитет интеракције родитеља и деце 

у породицама  у Војводини у условима COVID-19 пандемије

 проф. др Јелица 

Петровић
8,90

Истраживачке методе нису јасно дефинисане и не стиче се 

утисак да ли ће се сви дефинисани циљеци реализовати у 

пројектној активности. 

18 142-451-2382/2021
Факултет 

техничких наука
Одрживи развој персоналних карактеристика студената

Проф. др 

Лепосава Грубић-

Нешић

8,80

Друге пројектне апликације су више усаглашене са 

елемнтима одрживог развоја који је дефинисан јавним 

конкурсом
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19 142-451-2284/2021

Природно-

математички 

факултет

Угрожени  и нестали сакрални објекти у АП Војводини и 

њихово културно наслеђе

доц. др 

Растислав 

Стојсављевић

8,80

Наслов пројекта су угрожени и нестали сакрални објекти у 

АП Војводини а могућност примене добијених резултата у 

пракси искључиво је везана за туризам. Упитно је и да ли 

се истраживачки тим може бавити културом, историјом и 

туризмом. Пројекат је опште постављен. 

20 142-451-2401/2021
Филозофски 

факултет

Развој и адаптација психодијагностичких средстава за 

евалуацију и праћење тока психолошког третмана
др Милица Лазић 8,80

Пројекат је солидно постављен, али из њега се не 

идентификују дугорочни ефекти одрживости. 

21 142-451-2425/2021
Филозофски 

факултет

Настава на даљину током пандемије Covid-19: 

задовољство ученика и укљученост родитеља

Проф. др 

Слађана Зуковић
8,80

Пројекат је солидно постављен. Пријава је сродна пројекту 

дигитализација универзитетске наставе и због сажетије 

поставке се даје предност наведеном пројекту. 

22 142-451-2270/2021

Факултет за 

економију и 

инжењерски 

менаџмент у 

Новом Саду

Унапређење конкурентности органских прехрамбених 

производа у функцији одрживог развоја АП Војводине  са 

аспекта европских интеграција  

проф.др Јелена 

Вапа Танкосић
8,70

Пројекат је уопштено постављен, конкретних и примарних 

показатељи се у малој мери уочавају. Примена метода и 

очекиваних резултата нису усклађене. 

23 142-451-2275/2021
Педагошки 

факултет

Пројектни модел наставе у I циклусу основног образовања - 

могућности и изазови

проф.др Бојан 

Лазић
8,70

Пројекат је солидно постављен али није у складу са 

дефинисаним посебним интересима јавног конкурса. 

24 142-451-2282/2021

Факултет за 

правне и 

пословне студије 

др Лазар 

Вркатић

Реализација средњошколске наставе енглеског језика 

током пандемије COVID-19

проф.др Татјана 

Глушац
8,70

Пројекат је солидно постављен. Пријава пројекта који се 

везује за дигитализацију језика је сродан овоме, али му се 

због свеобухватније поставке и циља истраживања даје 

предност. 

25 142-451-2446/2021
Економски 

факултет

Креирање концептуалног оквира у одрживом развоју јавног 

транспорта паметних градова у функцији мобилности 

радника и студената

проф. др Отилија 

Седлак
8,60

Тематика пројекта није у складу са посебним интересима 

јавног конкурса. Пројекат је солидно постављен. 

26 142-451-2254/2021
Филозофски 

факултет

Усавршавање знања српског језика и културе код страних 

студената на размени на Универзитету у Новом Саду

проф.др Јасмина 

Дражић
8,50

Пројекат је делимично усаглашен са посебним интересима 

јавног конкурса


