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АНЕКС 4      Фондација Центар за демократију 

 

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. Социјална димензија  процеса приступања ЕУ, 2020  

2. Владавина права кроз Поглавље 19 – Социјална политика и запошљавање, 2020 

3. Синдикати и родна равноправност – к јачању унурашњих капацитета синдиката и 

њихове улоге у савременом друштву, зборник Радна права су наша права, 2019 

II ОБРАЗАЦ О ОБЈАВЉЕНИМ СТИДИЈАМА И ПУБЛИКАЦИЈАМА КАНДИДАТА 

 

 

 

 

 

 

Назив студије/публикације 

Социјална димензија процеса приступања 

Европској унији, објављено у зборнику 2020: 

Црвени аларм за радна права (ФЦД, 2020) и као 

студија (Фридрих Еберт Фондација, 2020) 

Година издања 2020 

Аутори студије/публикације  Наташа Вучковић 

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)  

http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1815/so

cijalna-dimenzija-procesa-pristupanja-srbije-

evropskoj-uniji  

Назив студије/публикације 
Vladavina prava kroz Poglavlje 19 - Socijalna 

politika i zapošljavanje 

Година издања 2020 

Аутори студије/публикације  
Милан Радојев, Наташа Вучковић, Јована 

Пантовић 

Област из тачке III Јавног позива којима 

студија/публикација припада 
Социјално економски развој, владавина права 

Извор на ком се може наћи више 

информација о студији/публикацији (ако 

постоји)  

http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikac

ije/nkeu-vladavina-prava-kroz-poglavlje-19.pdf  

http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1815/socijalna-dimenzija-procesa-pristupanja-srbije-evropskoj-uniji
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1815/socijalna-dimenzija-procesa-pristupanja-srbije-evropskoj-uniji
http://www.centaronline.org/sr/publikacija/1815/socijalna-dimenzija-procesa-pristupanja-srbije-evropskoj-uniji
http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/nkeu-vladavina-prava-kroz-poglavlje-19.pdf
http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/nkeu-vladavina-prava-kroz-poglavlje-19.pdf
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Фондација Центар за демократију 

Београд, 26.3.2021. 

Назив студије/публикације 

Синдикати и родна равноправност – к јачању 

унурашњих капацитета синдиката и њихове 

улоге у савременом друштву, зборник Радна 

права су наша права   

 

Година издања 2019 

Аутори студије/публикације  Наташа Вучковић 

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)  

http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikac

ije/fcd-radna-prava-su-nasa-prava-2019.pdf  

http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/fcd-radna-prava-su-nasa-prava-2019.pdf
http://www.centaronline.org/userfiles/files/publikacije/fcd-radna-prava-su-nasa-prava-2019.pdf

