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ЈЕЛЕНА ПРЕДОЈЕВИЋ-ДЕСПИЋ / JELENA PREDOJEVIĆ-DESPIĆ 

Изабрани објављени радови (Published papers - selection) 

 

Монографије 

• Transnational Networks, Transnational Entrepreneurship and the Role of The State: The Cases 
of Serbia and Albania. (koautor sa T. Pavlov, S. Milutinović, B. Balli, E. Zhebo), u okviru 
Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans. , Beograd, Grupa 484 - Centar 
za migracije i Institut društvenih nauka, 2014. p. 143. 

• О фертилитету становништва Косова и Метохије, Београд,  Задужбина Андрејевић, 
2003. стр. 98.  

 
 

 Радови у часописима 
 
• “Emigration zones in Serbia: 2011 census results”, Zborik Matice srpske za društvene nauke, 

(koautor sa G. Penevom), br. 148 (3), 2014. pp.383-397. 
• “Транснационално предузетништво: искуства миграната-повратника у Србију”, (коаутор 

са Т. Павлов и С. Милутиновић), Социологија, 50, број 2, 2013. стр. 261-282.  
• “Просторни аспекти емиграције из Србије. Три 'вруће' емиграционе зоне”, (коаутор са Г. 

Пеневом), Становништво, 50 (2), 2012. стр. 35-64.   
• “Ко су и где иду: Карактеристике и размештај грађана Србије у иностранству по земљама 

пријема и значај мигрантских мрежа”, (коаутор са Г. Пеневом), Национални интерес, 8 (3), 
2012. стр. 355-388.  

• “Наши стручњаци у иностранству и везе са Србијом: између повратка и сарадње на 
даљину”, Социјална мисао Св. 10, Бр. 4/2011.  

• “Могућности за повезивање и сарадњу – ставови новије српске дијаспоре у Канади и САД-
у”, Зборник Матице српске за друштвене науке, 131, 2010. стр. 443-454.    

• “Имиграциони закони и развитак усељеничких стратегија – пример Сједињених 
Америчких Држава”, Страни правни живот, 1, 2010. стр. 217-232.  

• “Ка разумевању детерминанти међународних миграција данас – теоријска перспектива”, 
Становништво, 48, 1, 2010. стр. 25-48.   

• “Мигрантске мреже: незаобилазна перспектива у проучавању савремених међународних 
миграција”, Социолошки преглед, 43, (2), 2009. стр. 209-230.   

• “Домаћинства Војводине по типу насеља на почетку XXI века”, Зборник Матице српске за 
друштвене науке, бр. 121, 2006. стр. 49-58,   

• “Старење сеоског становништва Војводине – стање и тенденције”, Зборник Матице српске 
за друштвене науке, бр. 110-111, 2005 . стр.117-128.   

• “Просечна величина домаћинстава у Србији 2002, према типу насеља и поседовању 
пољопривредног  газдинства”, Статистичка ревија, год.54, бр.1-4, 2005. стр. 86-95,  

 
• “Традиционални брачни и породични односи албанског становништва са Косова и 

Метохије у светлу законика Љеке Дукађинија”, Становништво, 40, 1-4, 2002. стр. 129-146.   
• “Демографска старост избеглица и других ратом угрожених лица”, Геронтологија, год. 30, 

број 1, 2002. стр. 14-19. 
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• “Транзиција фертилтета у радовима албанских аутора са Косова и Метохије”, 
Становнштво, 1-4, 2001. стр. 131-156.  

• “Старење сеоског становништва Југославије”, Становништво, 1-4, 1999. стр. 73-92.  
• “Неки аспекти демографског развитка Новог Сада у првој половини 1990-их година”, 

Зборник Матице српске за друштвене науке, бр. 102-103, 1997. стр. 149-158.  
• “Фертилитет становништва Београда“, Становништво, 1-2, 1996. стр. 73-88.  

 
 
Поглавља у монографијама и радови у зборницима радова 
 

• “Transnational Entrepreneurs in the Western Balkans: A Comparative Study of Serbian and 
Albanian Migrants and Returnees” (koautor sa T. Pavlov, S. Milutinović i B. Balli) in (eds. 
Nadler, R., Kovács, Z., Glorius,B., Lang, T.) Return Migration and Regional Development in 
Europe, Mobility Against the Stream, Palgrave Macmillan, London, 2016, pp.111-127. 

• “Емиграциони токови из Србије и улога мигрантских мрежа: Изгледи за будућност” 
(коаутор са Г. Пеневом), у Сеобе и развој, Институт друштвених наука, Центар за 
економска истраживања, Београд, 2016. стр.332-344.  

• “Transnational entrepreneurs in Serbia: a resource for economic development” (koautor sa 
T.Pavlov i S. Milutinović), in  (eds. Valenta, M and Emirhafizovic, M.) Migrations in the 
function of development, Ministry of Human Rights and Refugees of Bosnia and Herzegovina 
and UNDP, Sarajevo, 2015, pp. 22-34.  

• “Мигрантско становништво”, у: Популација Србије почетком 21. века. Попис 
становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији (коаутор са В. 
Никитовићем и И. Маринковићем), Београд: Републички завод за статистику Србије, 2015. 
стр. 98-129. 

• “Institutional Framework in Support of Migrations: Labour Migrations between Bosnia and 
Herzegovina and Serbia” (koautor sa T. Pavlov i V. Petronijević), in (eds. M. Emirhafizović, E. 
Ćosić, A. Osmić, V. Repovac-Pašić)) Migration from Bosnia and Herzegovina. Department for 
Diaspora, University of Sarajevo, Faculty of Political Sciences, Institute for Social Science; 
Ministry for Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina, Sarajevo, 2013. pp.115-126.  

• “Can Serbia Count on its Experts Abroad and Vice Versa: the Return Option or „Outsourcing”, 
in (eds. Polovina, N and Pavlov, T.) Mobility and Emigration of Professionals: Personal and 
Social Gains and Losses Belgrade, Group 484; Institute for Educational Research, 2011. pp.210-
222.  

• “Домаћинства и породице”, у: Становништво и домаћинства Србије према попису 2002. 
године, Београд: Републички завод за статистику Србије, Центар за демографска 
истраживања Института друштвених наука, Друштво демографа Србије, 2006. стр. 251-
276.  

• “Миграције високообразованих кадрова и научника”, у: Развитак становништва Србије 
1991-1997; Центар за демографска истраживања Института друштвених наука, Београд, 
1999, стр. 89-108.  

• “Кохортни фертилитет женског становништва – фертилитет по активности и школској 
спреми”, у: Становништво Београда према попису 1991, (коаутор са М. Рашевић) Завод за 
информатику и статистику и Центар за демографска истраживања Института друштвених 
наука, Београд, 1999. стр. 67-75.  

• “Утисци са спровођења истраживања”, у: Мирјана Рашевић (ур.) Жена и рађање на Косову 
и Метохији, Центар за демографска истраживања Института друштвених наука,  Београд, 
1998. стр. 53-69.  
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Радови на научним конференцијама 
 

• “Емиграциони токови из југоисточне Србије: главне тенденције и проблеми”. Зборник 
радова “Становништво југоисточне Србије: демографска репродукција и социо-културна 
динамика“. Ниш: Универзитет у Нишу - Центар за научна истраживања САНУ и 
универзитета у Нишу, Одсек друштвених наука, 2011. стр. 103-117.  

• “Међународне миграције старих – потреба за друштвеном акцијом”, Зборник стручних 
саопштења и постера са осмог националног Геронтолошког конгреса За европске 
стандарде социјалне сигурности и квалитета живота у старости, Геронтолошко друштво 
Србије, 2011. стр. 52-61. Скуп је одржан у Врњачкој Бањи, 21-23. мај 2010.  

• “Миграције становништва из југоисточне Европе у Сједињене Америчке Државе на 
размеђу два века и место Србије у њима”, у: Регионални развој и демографски токови 
земаља југоисточне Европе, Ниш, 2008. стр. 237-280.  

• “Домаћинства са старима у Србији”, научни скуп 7. национални геронтолошки конгрес 
Квалитет живота у старости – изазови 21. века, Зборник радова и стручних саопштења са 
седмог националног Геронтолошког конгреса, Врњачка Бања, Геронтолошко друштво 
Србије, 9-12. мај, 2006. стр. 78-84.  

• “Породични састав домаћинстава и типова породица у Србији”, зборник радова 
Структурне промене и демографска кретања земаља јужне Европе, Ниш, Економски 
факултет, Св. 11, 2006. стр. 413-422,  

• “Домаћинства Нишавског округа 2002. године према типу насеља и поседовању 
пољопривредног газдинства”, у: Регионални развој и демографски токови балканских 
земаља, (Ниш: Економски факултет), Св. 10, 2005. стр. 223-232.  

• “Домаћинства почетком 21. века: место Србије у Европи", научни скуп Србија и 
савремени процеси у Европи и свету, Тара, 26-27. мај 2005. године, у: Србија и савремени 
процеси у Европи и свету, Београд: Географски факултет, стр. 409-416, 2005.  

• “Слика стања старосне структуре сеоског становништва Нишавског округа – Попис 2002” 
у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, зборник радова , Ниш: 
Економски факултет, Св. 9, 2004. стр.485-492. 

• “Демографско старење војвођанске популације према типу насеља у другој половини 20. 
века” у: Регионални развој и демографски токови балканских земаља, зборник радова, 
(Ниш: Економски факултет), Св. 8, 2003. стр. 279-286.  

• “Утицај неразвијености на демографске токове на Косову и Метохији (ставови аутора са 
Косова и Метохије) ”, Регионални развој и демографски токови балканских земаља, Св. 7, 
Ниш, 2002. стр. 261-268.  

• “Процес старења становништва у централним београдским општинама”, Зборник стручних 
саопштења - пети геронтолошки конгрес Југославије, Врњачка Бања, 26-30. април, 1998. 
стр. 31-35.  

• “The development of emigratory flows from Serbia in the second half of the 20th century – the 
global problem of local migrant network? ”Towards, Serbian Geographical Society – University 
of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 
2010. рр. 65   

• “Сеоска домаћинства у Србији на почетку 21. века”, I конгрес српских географа. Зборник 
резимеа, Београд, 2006. стр. 47.  

• “Слика жена са Косова и Метохије релевантна за популациону политику”, Зборник радова 
XIV конгреса лекара Србије и конгреса отаџбине и дијаспоре, Београд, 21-24. мај, 2000. 
стр. 68.  

 


