
 

 
Дел. број: 366/2018 
Датум: 17.09.2018. 
 
На основу Конкурса за публиковање радова о родној равноправности објављеног 4.4.2018. 
године, Правилника о издавачкој делатности Завода (бр. 27/2018 од 22.01.2018. године) и 
Извештаја о избору радова Савета за издавачку делатност бр. 568/2018 од 10.09.2018, 
директорка Завода за равноправност полова доноси  
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о публиковању три ауторска рада: 
 
1. рад Браниславе Јовичић, Жене у одрживој енергетици, климатским променама и заштити 

животне средине – ЛИДЕРСТВО ЗА ПРОМЕНУ; 
2. рад Милене Дујовић, Развој људских ресурса са аспекта родне равноправности у Србији; 
3.  рад Милице Тодоровић, Значај родне опредељености програма буџета у Србији 
 
 

Образложење 
 
 

Завод за равноправност полова расписао је и објавио 4.4.2018. године Конкурс за публиковање 
радова о родној равноправности. На Конкурс је приспело 4 пријаве: 
1. Жене у одрживој енергетици, климатским променама и заштити животне средине – 

ЛИДЕРСТВО ЗА ПРОМЕНУ, рад Браниславе Јовичић, 
2. Развој људских ресурса са аспекта родне равноправности у Србији, рад Милене Дујовић, 
3. Значај родне опредељености програма буџета у Србији, рад Милице Тодоровић,  
4. Ерика Марјаш, рад Свенке Савић 

 
Ауторка рада проф. др Свенка Савић је дана 13. августа 2018. писменим путем обавестила 
Завод за равноправност полова у коме изјављује да повлачи свој рад из Конкурса (допис број 
502/2018), о чему је Завод електронским путем обавестио Савет за издавачку делатност. 
 
Савет за спровођење Конкурса за публиковање радова о родној равноправности, именован од 
стране Управног одбора Завода, у саставу Стојанка Лекић, председница, Славен Мановић, члан 
и Ивана Совиљ, чланица, доставио је Извештај о свом раду у коме предлаже да се публикују 
три рада: 
 

1. рад Браниславе Јовичић, Жене у одрживој енергетици, климатским променама и 
заштити животне средине – ЛИДЕРСТВО ЗА ПРОМЕНУ; 

2. рад Милене Дујовић, Развој људских ресурса са аспекта родне равноправности у 
Србији; 

3. рад Милице Тодоровић, Значај родне опредељености програма буџета у Србији. 
 

Имајући у виду горе наведено, директорка доноси одлуку као у диспозитиву. 
 
 

                                                                                               
                                                                                                      Диана Миловић 

директорка Завода 


