
АНЕКС 4 

 

ПРЕГЛЕД ОБЈАВЉЕНИХ СТУДИЈА И ПУБЛИКАЦИЈА КАНДИДАТА 

од 1. марта 2018. године до 1. марта 2021. године 

Молимо Вас да у наставку наведете, а затим и попуните образац о објављеним студијама 

и публикацијама у периоду назначеном у наслову чији је аутор или коаутор кандидат којег 

предлажете, у некој од области наведених у тачки III Јавног позива (ЦИЉ И ОБЛАСТ ЈАВНОГ 

ПОЗИВА) за коју се кандидат предлаже.  

Достављени подаци биће разматрани као доказ о поседовању експертизе предложеног 

кандидата у областима дефинисаним Јавним позивом.  

I СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ СТУДИЈА И ПУБЛИКАЦИЈА  

        (назив публикације и година издања) 

1. Колико локалне самоуправе улажу у спровођење омладинске политике?, 2019 

2. Индекс омалдинске партиципације 2018, 2019 

3. Индекс омалдинске партиципације 2019, 2020 

4. Положај НЕЕТ младих у Републици Србији 2020, 2020 

 

II ОБРАЗАЦ О ОБЈАВЉЕНИМ СТИДИЈАМА И ПУБЛИКАЦИЈАМА КАНДИДАТА 

Напомена: Сваку студију и публикацију потребно је представити на посебном обрасцу.    

                   Копирати образац онолико пута колико студија и публикација представљате. 

 

 

 

 

 

Назив студије/публикације 
Колико локалне самоуправе улажу у 

спровођење омладинске политике? 

Година издања 2019 

Аутори студије/публикације  Ксенија Човић, Бојана Јевтовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Социјално-економски развој 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.divac.com/upload/document/ybh4wbt_

-_koliko_ls_ulazu_u_sprovodjenje_omladinsk.pdf 

Назив студије/публикације Индекс омалдинске партиципације 2018 

Година издања 2019 

Аутори студије/публикације  Ксенија Човић, Бојана Јевтовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Социјално-економски развој 

https://www.divac.com/upload/document/ybh4wbt_-_koliko_ls_ulazu_u_sprovodjenje_omladinsk.pdf
https://www.divac.com/upload/document/ybh4wbt_-_koliko_ls_ulazu_u_sprovodjenje_omladinsk.pdf


 

 

 

 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://youthwbt.eu/wp-

content/uploads/2019/11/YPI-2018.pdf 

Назив студије/публикације Индекс омалдинске партиципације 2019 

Година издања 2020 

Аутори студије/публикације  
Ксенија Човић, Александра Ђуровић, Бојана 

Јевтовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Социјално-економски развој 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://youthwbt.eu/wp-

content/uploads/2020/12/Report-2019-R.pdf 

Назив студије/публикације 
Положај НЕЕТ младих у Републици Србији 

2020 

Година издања 2020 

Аутори студије/публикације  Јелена Анђелић, Бојана Јевтовић и Дина Ракин 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Социјално-економски развој 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

https://www.divac.com/upload/document/poloaj_ne

et_mladih_u_republii_srbiji_2020.pdf 
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