
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. Водич за укључивање особа са менталним потешкоћама на тржиште рада и израду 

закона о социјалним предузећима, 2020. 

2. Карактеристике палијативног збрињавања у Републици Србији – анализа и препоруке, 

2020. 

3. Здравље неформалних неговатеља, 2020. 

4. Inconsistency of a modern society as a factor for social inclusion of persons from vulnerable 

groups, 2019. 

5. Occupational theraphy as part of a structured activities in the day care centre for adults with 

mental disorders, Thematic collection of proceeding of the international importance Latest 

devolpment in the speech therapy, occupational therapy and social work: Between tradition 

and transition, 2019. 

6. Социјални проблеми као социјални конструкти, 2018. 

7. Компаративан приказ система заштите менталног здравља у заједници у Италији и 

Србији, 2018. 

 

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 

Водич за укључивање особа са менталним 

потешкоћама на тржиште рада и израду закона о 

социјалним предузећима 

Година издања 2020. 

Аутори студије/публикације  Мирољуб Николић, Мирослав Бркић 

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)  

 

Назив студије/публикације 
Карактеристике палијативног збрињавања у 

Републици Србији – анализа и препоруке 



 

 

 

Година издања 2020. 

Аутори студије/публикације  
Мирослав Бркић, Зоран Весић, Мирољуб 

Николић 

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)  

 

Назив студије/публикације Здравље неформалних неговатеља 

Година издања 2020. 

Аутори студије/публикације  

Наташа Тодоровић, Милутин Врачевић, Дејана 

Станисављевић, Наташа Милић, Мирољуб 

Николић, Данка Ђукић 

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)  

 

Назив студије/публикације 
Inconsistency of a modern society as a factor for 

social inclusion of persons from vulnerable groups 

Година издања 2019. 

Аутори студије/публикације  Мирољуб Николић 

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)  

 

Назив студије/публикације 

Occupational theraphy as part of a structured 

activities in the day care centre for adults with 

mental disorders, Thematic collection of proceeding 

of the international importance Latest devolpment 

in the speech therapy, occupational therapy and 

social work: Between tradition and transition 

Година издања 2019. 

Аутори студије/публикације  Мирољуб Николић 

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)  

Назив студије/публикације Социјални проблеми као социјални конструкти 

Година издања 2018. 

Аутори студије/публикације  Мирољуб Николић, Мирослав Бркић 

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)  

 

Назив студије/публикације 
Компаративан приказ система заштите 

менталног здравља у заједници у Италији и 

Србији 

Година издања 2018. 

Аутори студије/публикације  
Мирољуб Николић, Мирослав Бркић, Андријана 

Нешковић 

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)  

 


