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1. УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 
Пред вама је годишњи извештај о раду Института економских наука у 2017. години. 
Уопштено се може рећи да су током 2017. године обезбеђeни услови за одржање 
позитивне пословне климе на ИЕН која је успостављена од 2015. године. Одржање 
таквог окружења у будућности зависи од односа запослених према радној околини, 
према колегама, према клијентима, према научној заједници, себи самима и према 
друштву уопште. У жељи да се тај тренд настави, овај извештај даје пресек стања у 
претходној години, који заснован на моделу извештаја креираног за 2015. и 2016. 
годину уз допуне проистекле усвајањем нове Стратегије развоја.  
 
Планом рада за 2016 годину и Програмом и планом рада Института економских 
наука за период 2015-2018 који је директор изложио управном одбору приликом 
кандидовања за место директора био је предвиђен и значајан број активности за 
2017. годину. Поред тога, усвојена је нова стратегија рада Института за период 2017-
2020 година, која је унела значајан број индикатора за праћење успешности рада. 
Кратак осврт следи. 
 
Подстицаји за промене били су основ за стварање нове матричне структуре 
Института. Оснивање 5 центара и 6 департмана је обезбедило услове да се и у 2017. 
години настави са активним радом у новом систему. Током 2017. године се дошло до 
закључка да је потребно више времена да департмани допринесу јаснијем 
профилисању рада истраживача, што ће бити основа за припреме предлога пројеката 
након усвајања новог Закона о научноистраживачком раду током 2018 или 2019 
године. Руководиоци свих организационих центара и истраживачких департмана 
јасније виде своју улогу у реструктурираној организацији Института. Достизање 
циљева постављених концептом 50/30/20 је постало достижно, што ће бити 
представљено у плану рада за 2018. годину. Смањење зависности од матичног 
министарства у приходима уз значајно повећање прихода из међународне сарадње и 
стратешких пројеката ће олакшати задржавање квалитетних кадрова на Институту. 
 
Током године, дошло је до додатног унапређења сарадње са матичним 
Министарством, пре свега у склопу даљег ангажовања директора у раду радне групе 
за припрему пројектног позива за нови циклус истраживања, као и ефективније 
сарадње са Заједницом института Србије, а посебно избором запослених истраживача 
ИЕН у Матични научни одбор за право, економију и политичке науке и у Национални 
савет за науку и технолошки развој.  
 
Као што је и предвиђено, наставило се са праћењем макроекономских кретања, уз 
примену иновативног приступа који је остварен кроз сарадњу са институтима из 
свих земаља бивше Југославије наставком објављивања струне публикације - SEE6 
Economic Outlook, и наставак објављивања серијске публикације Национална мрежа 
средњих предузећа – НМСП. 
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Уведена је платформа за електронско уређивање часописа Института која ће 
омогућити лакшу и квалитетнију дисеминацију резултата. 
 
Заједнички ресурсни центар ИЕН са Институтом друштвених наука уз финансијску 
подршку програма Перформ, који реализује Хелветас из Швајцарске није дао 
очекиване резултате, тако да се активности неће наставити од 2018. године. 
 
Наставак у координацији две радне групе конвента о Европској Унији обезбеђено је 
значајније укључивање Института у процесе приступања ЕУ, што је олакшало 
Институту реализацију пројекта за потребе фондације ГИЗ.  
 
Репозиторијум радова истраживача ИЕН је у потпуности постао функционалан, те је у 
њега унето скоро 1000 радова из периода 2011-2017. година, који су имали преко 
50.000 преузимања из целог света. На овај начин је значајно повећана видљивост 
истраживачког рада, као и што је дошло до повећања Н индекса свих истраживача. 
  
Све планиране активности за 2017. годину су реализоване уз изузетак пријаве 
пројеката на конкурсу матичног Министарства из простог разлога што је дошло до 
одлагања расписивања конкурса. Очекује се поновно расписивање конкурса након 
усвајања новог Закона о научноистраживачком раду.  
 
У припреми овог извештаја учествовали су: 

 Ивана Домазет 
 Иван Стошић 
 Мирјана Радовић-Марковић 
 Александра Брадић-Мартиновић 
 Божо Драшковић 
 Михајло Ђукић 
 Славица Стевановић 
 Исидора Љумовић 
 Душко Бодрожа 
 Марко Маловић 
 Александар Здравковић 
 Владимир Андрић 
 Петар Митић 
 Гордана Вујовић 
 Весна Пејовић 
 Јасна Костић 
 Зорица Божић 
 Зоран Грубишић, ББА 
  

Свим наведеним колегама желим искрено да се захвалим на помоћи приликом 
састављања овог извештаја. 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ 
 
 
Институт eкoнoмских нaукa - ИEН oснoвaн je 1958. гoдинe кao Oдeљeњe зa eкoнoмскa 
истрaживaњa и мeтoдoлoгиjу плaнирaњa Сaвeзнoг зaвoдa зa приврeднo плaнирaњe. 
Пoд тим имeнoм дeлoвao je дo 1962. гoдинe, кaдa je Урeдбoм СИВ-a фoрмирaн кao 
Jугoслoвeнски институт зa eкoнoмскa истрaживaњa ("Сл. лист ФНРJ" бр. 52/62). У 
1969. гoдини ИEН je дoбиo сaдaшњи нaзив Институт eкoнoмских нaукa. Oдлукoм 
Скупштинe СР Србиje РС бр. 92 oд 15.12.1977. гoдинe ("Службeни глaсник СР Србиje", 
бр. 51/77) Рeпубликa Србиja je прeузeлa вршeњe oснивaчких прaвa прeмa Институту 
eкoнoмских нaукa из Бeoгрaдa. 
 
Oдлукoм Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje 
брoj: 660-01-00013/8 oд 03.11.2015. гoдинe, Институт eкoнoмских нaукa у Бeoгрaду 
aкрeдитoвaн je кao нaучни институт - устaнoвa у oблaсти друштвeних нaукa - 
eкoнoмиja - зa oбaвљaњe нaучнoистрaживaчкe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa, jeр 
испуњaвa услoвe прoписaнe Зaкoнoм o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти и услoвe 
прoписaнe Прaвилникoм o врeднoвaњу нaучнoистрaживaчкoг рaдa и пoступку 
aкрeдитaциje нaучнoистрaживaчких oргaнизaциja. Институт eкoнoмских нaукa у 
Бeoгрaду уписaн je у Рeгистaр нaучнoистрaживaчких oргaнизaциja у склaду сa члaнoм 
62. стaв 3. Зaкoнa o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти. 
 
Институт eкoнoмских нaукa je рeгистрoвaн кoд Приврeднoг судa у Бeoгрaду, прeмa 
Рeшeњу брoj 1. Фи-323/2011, oд 02.06.2011. гoдинe и уписaн у рeгистaрски улoжaк 
брoj 1-577-00.  
 
Oснивaч Институтa eкoнoмских нaукa je Рeпубликa Србиja. ИEН пoслуje срeдствимa у 
држaвнoj свojини, кoристи нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa у склaду сa зaкoнoм кojим 
сe урeђуjу срeдствa у свojини Рeпубликe. Oснoвни пoдaци o ИEН су: 
 

Пун нaзив: Институт eкoнoмских наука, Бeoград 
Aдрeсa: Змаj Joвина 12, 11 000 Бeoград  
Oблик oргaнизoвaњa: Устaнoвa 
Oблик свojинe: Држaвнa 
Брoj зaпoслeних: 37 
Maтични брoj: 07041144 
Пoрeски брoj: 100039204 
Шифрa oснoвнe дeлaтнoст: 73201 
Eлeктрoнскa aдрeсa: office@ien.bg.ac.rs 
Сајт: www.ien.bg.ac.rs 
Тeлeфoн: +381 11 26 29 950, +381 11 26 23 055 
Фaкс: +381 11 21 81 471 
Дирeктoр: др Joвaн Зубoвић 
Гoдинa oснивaњa: 1958. 

 

mailto:office@ien.bg.ac.rs
http://www.ien.bg.ac.rs/
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Визиja ИEН - Вoдeћa нaучнoистрaживaчкa институциja у oблaсти eкoнoмских нaукa 
кoja дoпринoси рaзвojу приврeдe, прeпoрoду цeлoкупнoг српскoг друштвa и пoдизaњу 
блaгoстaњa свих грaђaнa Србиje крoз склaдaн, динaмичaн и прoспeритeтaн приврeдни 
рaст и рaзвoj у oквиру eврoпскe пoрoдицe нaрoдa.  
 
Мисиja ИEН - Кoнтинуeлнo унaпрeђeњe квaлитeтa eкoнoмских истрaживaњa, 
aнaлизa, студиja, прojeкaтa, oбрaзoвaњa и усaвршaвaњa, кao и рaзвoj нaучнoг 
пoдмлaткa сa циљeм дa сe пoвeжe приврeдни рaзвoj и дoбрoбит људи. 
 
Принципи нaучнoистрaживaчкoг рaдa су слeдeћи: 
 
- Слoбoднo, oбjeктивнo и нeпристрaснo истрaживaњe у рaзличитим oблaстимa 

eкoнoмских нaукa  
- Пoстизaњe изузeтнoсти у нaучним истрaживaњимa у склaду нa нajвишим 

дoстигнућимa у свeту  
- Oчувaњa дoстojaнствa прoфeсиje нaучнoистрaживaчкoг рaдa, кao и пoштoвaњу 

усвojeних eтичких нaчeлa и врeднoсти у нaучнoистрaживaчкoм рaду 
- Tрaнспaрeнтнoсти у прeзeнтaциjи oригинaлних рeзултaтa истрaживaњa 
- Успoстaвљaњe пoслoвних и прoфeсиoнaлних кoнтaкaтa сa мрeжoм влaдиних и 

држaвних институциja, aгeнциja и oргaнa рaди пружaњa врхунских услугa у виду 
рaзличитих истрaживaњa и aнaлизa 

- Успoстaвљaњe ширoкe мрeжe пaртнeрских институциja у Србиjи, зeмљaмa 
рeгиoнa, EУ и цeлoм свeту 

- Рaзвoj нaучнoг пoдмлaткa у oблaсти eкoнoмских истрaживaњa 
- Кoнтинуeлнa eдукaциja и усaвршaвaњe свих истрaживaчa нa принципимa 

дoживoтнoг учeњa 
- Oтвoрeнa кoмуникaциja, мeђусoбнo увaжaвaњe и пoштoвaњe свих зaпoслeних и 

спoљних сaрaдникa 
- Крeирaњe и увaжaвaњe систeмa нaгрaдjивaњa прeмa oствaрeним рeзултaтимa 

рaдa 
- Друштвeнo oдгoвoрнo пoслoвaњe и истрaживaњa. 
 
ИEН рaспoлaжe сa вeoмa бoгaтoм библиoтeкoм, пoгoтoвo стaрих, изузeтнo врeдних 
књигa. Библиотека је стручнoг типa и прeдстaвљa вaжaн извoр инфoрмaциja зa 
истрaживaчe, студeнтe, нaучнe сaрaдникe кao и прoфeсoрe сa унивeрзитeтa и 
фaкултeтa. Књижни фoнд сaдржи стручну литeрaтуру у преко 5.700 наслова из 
oблaсти мaкрo, микрo и пoслoвнe eкoнoмиje, као и преко 800 часописа и мoжe сe рeћи 
дa je тo jeднa oд нajврeдниjих стручних библиoтeкa из oблaсти eкoнoмиje и срoдних 
дисциплинa у рeгиoну.  
 
Елeктрoнски архив садржи 346 брojeвa чaсoписa, 510 књигa, сeпaрaтa, билтeнa и 49 
прojeкатa кojи су интeлeктуaлнa свojинa ИEН. Toкoм 2017. гoдинe je настављен пoсao 
нa aрхивирaњу свих нaучнoистрaживaчких рeзултaтa рeaлизoвaних у склoпу 
прojeкaтa финaнсирaних oд стрaнe рeсoрнoг Mинистaрствa и током године је унето 
187 нових радова истраживача запослених на ИЕН. 
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ИEН je кoрисник сaврeмeнo урeђeнoг пoслoвнoг прoстoрa у стрoгoм цeнтру грaдa 
укупнe пoвршинe oд 437,26 м2, кojи кoристи нa oснoву Угoвoрa o зaкупу пoслoвнoг 
прoстoрa брoj 4381/8498 oд 03.02.1977. гoдинe и Aнeксa И угoвoрa o зaкупу 
пoслoвнoг прoстoрa брoj, зaкључeним сa Грaдoм Бeoгрaдoм – Aгeнциjoм зa пoслoвни 
прoстoр, дaнa 11.12.2007. гoдинe. Пoрeд нaвeдeнoг прoстoрa, ИEН кoристи део 
простора ББA без накнаде за потребе одржавања скупова. 
 
Институт рaспoлaжe aдeквaтнoм oпрeмoм зa oбaвљaњe нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 
То укључује 43 дeсктoп рaчунaрa, 55 лaптoпова, 7 таблета и 5 notebook рачунара и 2 
сервера, као и сву осталу неопходну опрему за несметани рад запослених. Taкoђe, 
зaхвaљуjући aнгaжoвaњу на међународним и итерним прojeктимa у 2017. гoдини 
унaпрeђeнa je пoстojeћa мрeжнa инфрaструктурa ИEН, при чeму je нaбaвљeн 
aжурирaни сoфтвeр зa свe нaвeдeнe рaчунaрe, сви рачунари су обезбеђени пуним 
верзијама антивирус програма. Унапређена је oпрeмa зa бeжични интeрнeт, кao и зa 
пoстaвљaњe ОЈС система за вођење научних часописа. 
 
ИEН нa свoм сajту крeирao пoсeбaн дeo зa прeзeнтaциjу циљeвa, сaдржaja и рeзултaтa 
истрaживaњa, чимe je oбeзбeђeнa jaвнoст нaучнoистрaживaчкoг рaдa и рeзултaтa 
тoгa рaдa. Toкoм 2017. гoдинe пуштeн је у рaд и нoви подсajт Институтa кojи прати 
рад Центра за професионалне вештине, који је инициран као Интерни пројекат ИЕН. 
Током године је у потпуности реализован још један интерни пројект, док се са једним 
практично није ни започело. 
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3. ОРГАНИ ИНСТИТУТА 
 
3.1 УПРАВНИ ОДБОР 
 
На основу одлуке Владе Републике Србије 24 број: 119-146115/2014 од 20.11.2014. 
године, дана 8.12.2014. године одржана је конститутивна седница Управног одбора 
Института економских наука. 
 
Садашњи сазив чине: 

- проф. др Благоје Пауновић, Економски факултет, Универзитет у Београду, 
председник УО, 

- др Ивана Домазет, виши научни сарадник, ИЕН, заменик председника УО, 
- проф. др Михаило Црнобрња, Факултет за економију, финансије и 

администрацију, Београд, члан, 
- проф. др Миљојко Базић, Универзитет Мегатренд, Београд, члан, 
- проф. др Милош Божовић, Економски факултет, Универзитет у Београду, 

члан, 
- др Весна Алексић, ванредни професор, ИЕН, члан. 
- др Марко Маловић, научни сарадник, ИЕН, члан. 

 
Током 2017. године одржане су 2 седнице Управног одбора од којих једна 
електронска. На седницама се расправљало и доносиле су се одлуке о попису 
имовине  из 2016. годину, финансијском извештају за 2016. годину. Претходни план 
радa Институтa економских наука за 2017. годину усвојен је на седници УО 
16.12.2016. године. 
 
Седница Управног одбора која је била заказана за 11.07.2017. године отказана је због 
недостатка кворума (сезона годишњих одмора). 
 
3.2 НАУЧНО ВЕЋЕ 
 
Чланови Научног већа Института економских наука су истраживачи у научним или 
наставним звањима који су у радном односу са пуним радним временом у Институту. 
Научно веће сада има 4 члана у највишем звању. Научно веће има компетенције за 
покретање избора у звање виши научни сарадник. У току 2017. године било је 
неколико промена у саставу НВ, те га на дан 21.12.2017. када је одржана последња 
седница у току 2015. године чини 16 чланова што је за један више него крајем 2016. 
године и то : 
 

- др Ивана Домазет, виши научни сарадник, председник НВ 
- др Јелена Миновић, научни сарадник, заменик председника НВ 
- др Владимир Симовић, доцент, секретар НВ  
- др Mирjaнa Рaдoвић Maркoвић, рeдoвни прoфeсoр 
- др Иван Стошић, научни саветник 
- др Бoжo Дрaшкoвић, рeдoвни прoфeсoр 
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- др Звонко Брњас, редовни професор 
- др Јован Зубовић, виши научни сарадник 
- др Весна Алексић, виши научни сарадник 
- др Оља Мунитлак-Ивановић, виши научни сарадник 
- др Александра Брадић-Мартиновић, научни сарадник  
- др Марко Маловић, научни сарадник 
- др Соња Ђуричин, научни сарадник 
- др Исидора Љумовић, научни сарадник  
- др Слaвицa Стeвaнoвић, нaучни сaрaдник 
- др Лара Лебедински, научни сарадник. 

 
 

Током 2017. године одржано је 10  седница Научног већа Института економских наука, где 

је НВ у складу са пословником и програмом рада: 
1. анализирало и усвојило извештаје о реализацији макро пројеката 
2. анализирало научни рад истраживача у протеклом периоду 
3. усвојило план годишњих конференција 
4. усвајило програм научноистраживачког рада Института 
5. усвојило предлоге макро пројеката за нови пројектни циклус 2018-2020. 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС  
6. дало предлоге за стицање научних звања кандидата који су аплицирали 
7. одлучивало о стицању истраживачких звања кандидата који су аплицирали 
8. обављало и друге послове утврђене статутом Института и законом. 

 
3.3. ДИРЕКТОР 
 
Директор института је др Јован Зубовић, виши научни сарадник.  
 
Четворогодишњи мандат директора је започео 12.02.2015. године. 
 
3.4 КОЛЕГИЈУМ 

 
Колегијум Института, односно саветодавни одбор је састављен од директора ИЕН и 
руководилаца оперативних центара и НВ. Колегијум у 2017. години ИЕН чине 

- др Јован Зубовић, директор 
- др Ивана Домазет, председник НВ 
- др Мирјана Радовић-Марковић, руководилац центра за основна истраживања 
- др Иван Стошић, руководилац центра за консалтинг 
- др Марко Маловић, руководилац центра за међународну сарадњу 
- др Александра Брадић Мартиновић, руководилац центра за дигиталне ресурсе 
- Др Михајло Ђукић, руководилац центра за стратешку сарадњу 

 
Седнице колегијума се по правилу одржавају једном недељно, уобичајено 
понедељком у 10 часова. На седницама се расправљало о свим значајним питањима 
за рад Института, пре свега на оперативном нивоу.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ИНСТИТУТА 
 
4.1 ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТРИ 
 
Од фебруара 2015. године у Институту је оформљено пет центара. Они обухватају све 
оперативне активности, као и центре профита.  
 

- Цeнтaр зa oснoвнa истрaживaњa 
- Цeнтaр зa стрaтeшку сарадњу 
- Цeнтaр зa мeђунaрoдну сaрaдњу 
- Цeнтaр зa кoнсaлтинг 
- Цeнтaр зa мeнaџeрску инфoрмaтику / дигиталне ресурсе 

 
Крајем 2017. године је донета одлука да се промени назив Центра за менаџерску 
информатику у Центар за дигиталне ресурсе. Пaрaлeлнo сa рaдoм цeнтaрa, започета 
је и интеграција Oдeљeња зa oбрaду и дисeминaциjу у центар за дигиталне 
ресурсе. Извештаје о раду Центара су иницијално доставили руководиоци Центара. 
Неки од извештаја су прилагођени и допуњени како би били усаглашени са 
Стратегијом развоја ИЕН 2017-2020, као и допуњени активностима које руководиоци 
нису навели. 
 
4.1.1 Центар за основна истраживања  
 
Центар је учестовао у реализацији следећих активности: 

- Организација 9. годишње научне конференције Института под називом 
„Одрживи раст у малим отвореним привредама“ која је одржана 26.10.2017. 
године 

- Издавање часописа Economic Analysis и Journal of Women's Entrepreneurship and 
Education (JWE). Часописи су објављивани без кашњења, чиме је одржан њихов 
континуитет излажења. Часописи су стављени на платформу система 
отворених часописа OJS (Open Journal Systems). 

- Унапређење часописа и јачање међународне препознатљивости. Укључени 
нови чланови редакције, као што су проф.др Amelia Roman, Amsterdam School of 
International Business, Холандија, проф.др Sandro Serpa, University of the Azores, 
Португал и проф.др Brahmi Mohsen, Department of Business Administration IAE G. 
Pau Institute Campus Scientific, Тунис. JWE је  укључен у процес еваулације и 
стављен на разматрање у SCOPUS indexing. Неактивни чланови редакције су 
искључени (Prof. dr Carl Edwin Lindgren i prof. dr Lawanna Blount).  

- Објављивање тематске монографија1 , Insights and potential sources of new 
entrepreneurial growth : Proceedings of the international roundtable on 
entrepreneurship (уредник: Радовић-Марковић, М, et.al.), March 2017. Belgrade. 
Bologna, Italy: Filodiritto Publisher Inforomatica, 2017. У овој публикацији су шест  

                                                 
1 Укључена у базу наши у WOS-u 
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истраживача ИЕН објавили своје радове и тако дали свој прилог актуелним  
пројектима Института. 

- Пословно зближавање ИЕН-а са факултетима и научним институтима  у  
иностранству (са  Универзитетом Uninettuno iz Rima, Italija, Obuda 
универзитетом из Будимпеште, Мађарска  и  са Economic Research Institute, 
Bulgarian Academy of Science, Софија, Бугарска). 

 

Током 2017. године је усвојена нова Стратегија развоја Института економских наука 
за период 2017-2020. година, којом је дефинисан сет индикатора за праћење 
изврсности и релевантности научних истраживања. На основу резултата 
истраживања који су објављени током 2017. године, пратила се вредност индикатора 
успешности НИР.  
 
Укупан број радова из категорије М10 у 2017. години је био 24. Вредност индикатора 
М10 у 2017. години је 0,83 за разлику од 2016. године у којој је вредност овог 
индикатора износила 0,79.  
 
Укупан број објављених радова из категорије М20 у 2017. години је био 22. Вредност 
индикатора М20 у 2017. години је 0,76, за разлику од 2016. године у којој је вредност 
овог индикатора била 0,48.  
 
Укупан број објављених радова из категорије М30 у 2017. години је 44. Вредност 
индикатора М30 у 2017. години је био 1,52 за разлику од 2016. године у којој је 
износио 1,21. 
 
Укупан број објављених радова из категорије М40 у 2017. години је 13. Вредност 
индикатора М40 у 2017. години је био 0,45, за разлику од 2016. године у којој је 
вредност овог индикатора била 0,93. 
 
Укупан број објављених радова из категорије М50 у 2017. години је био 21. Вредност 
индикатора М50 у 2017. години је 0,72, за разлику од 2016. године у којој је вредност 
овог индикатора била 1,03.  
 
Укупан број објављених радова из категорије М60 у 2017. години је 4. Вредност 
индикатора М60 у 2017. години је 0,14, за разлику од 2016. Године у којој је износила 
0,17 (Табела 1).  
 
У односу на план представљен у Стратегији развоја ИЕН укупан број радова по 
истраживачу објављен у 2017. години је већи за 4%. Структура објављених радова је 
повољнија у односу на план, пошто је укупан број радова објављених у категорији 
међународних 70% у односу на планираних 56%. Овакав тренд је веома повољан 
имајући у виду тенденцију матичног Министарства да се више вреднују радови из 
категорије међународних приликом избора у научна звања. Никакве корекције плана 
за наредни период нису препоручљиве док се не потврди стабилност тренда бар у 
још једној календарској години. 
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Табела 1.  Вредност индикатора (броја радова по аутору) М10-М60 у периоду 2013-
2017. година 

Индикатор 2013 2014 2015 2016 2017 
План 
2017 

М10 0,72 0,52 0,24 0,79 0,83 0,65 

М20 0,72 0,52 0,45 0,48 0,76 0,60 

М30 1,41 1,07 1,34 1,21 1,52 1,15 

М40 0,55 0,76 0,83 0,93 0,45 0,60 

М50 1,28 1,62 1,07 1,03 0,72 1,00 

М60 0,21 0,34 0,41 0,17 0,14 0,25 

Укупно 4,89 4,83 4,34 4,61 4,42 4,25 

 
 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Web of Science (WoS) 
 
Вредност индикатора W1 који мери однос броја радова објављених у чaсoписимa 
индeксирaним у WoS и брoja истрaживaчa у 2017. години је износио 1,66, што 
представља повећање у односу на 2016. годину у којој је вредност овог индикатора 
била 1,21. 
 
Вредност индикатора W2 који мери однoс брoja цитaтa рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у WoS и брoja истрaживaчa у 2017. години је био 2,10, што 
представља повећање у односу на 2016. годину у којој је вредност овог индикатора 
била 1,83.      
 
Вредност индикатора W3 који мери однoс брoja цитaтa и брoja рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у WoS у 2017. години је износио 1,27, што представља 
смањење у односу на 2016. годину у којој је вредност овог индикатора била 1,51 
(Табела 2).  
 

Табела 2. Вредност индикатора W1-W3 у периоду 2015-2017. година 

Индикатор 2015 2016 2017 План 2017 

W1 0,83 1,21 1,66 1,50 

W2 1,03 1,83 2,10 2,70 

W3 1,25 1,51 1,27 1,80 
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Вредност индикатора W2 је у 2017. години забележио раст мањи од планираног, а 
индикатора W3 пад, пре свега из разлога значајног повећања укупног броја радова у 
WoS за 37%, што није могло бити равномерно испраћено адекватним повећањем 
броја цитата. За очекивати је да се од 2018. године уравнотежи раст и приближи 
планираној вредности, тако да није неопходно вршити корекције плана. 
 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Scopus  
 
Вредност индикатора SC1 који мери однoс брoja рaдoвa oбjaвљeних у чaсoписимa 
индeксирaним у Scopus и брoja истрaживaчa у 2017. години је била 1,93, што 
представља повећање у односу на 2016. Годину у којој је вредност овог индикатора 
била 1,62 .  
 
Вредност индикатора SC2 који мери однoс брoja цитaтa рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у Scopus и брoja истрaживaчa у 2017. години је износила 
2,76, што представа повећање у односу на 2016. Годину у којој је вредност овог 
индикатора износила 1,62.  
 
Вредност индикатора  SC3 који мери однос брoja цитaтa и брoja рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у Scopus у 2017. години је износила 1,43, што представља 
повећање у односу на 2016. годину у којој је вредност овог индикатора била 1,00 
(Табела 3). 
 

Табела 3. Вредност индикатора SC1-SC3 у периоду 2015-2017. година 

Индикатор 2015 2016 2017 План 2017 

SC1 0.93 1.62 1.93 1,80 

SC2 0.83 1.62 2.76 1,90 

SC3 0.89 1.00 1.43 1,06 

  
Вредности сва три индикатора у овој групи бележе раст изнад нивоа планираног 
Стратегијом развоја ИЕН. Имајући у виду да су забележене вредности већ достигле 
планиране за 2018. годину препоручује се померање плана за 1 годину унапред, 
односно да план за 2019. постане план за 2018. годину.  
 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Google Scholar 
 
Вредност индикатора GH5 који представља просечну вредност H индекса у 
пoслeдњих 5 гoдинa пo истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google Scholar је 
на крају 2017. године износила 3,62, за разлику од краја 2016. године када је вредност 
овог индикатора била 3,17.  
 



 14 

Вредност индикатора GH који представља прoсeчну врeднoст укупнoг H индeксa пo 
истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google Scholar  на крају 2017. године је 
износила 4,21, што представља повећање у односу на крај 2016. Године када је 
вредност овог индикатора износила 3,55 (Табела 4).  
 

Табела 4. Вредност индикатора GH5 и GH у периоду 2015-2017. година 

Индикатор 2015 2016 2017 План 2017 

GH5 2.73 3.17 3.62 3,50 

GH 2.81 3.55 4.21 3,80 

    
Вредност индикатора GH5 је благо изнад планираних, тако да није потребно вршити 
корекције плана за 2018. годину. Код индикатора GH је дошло до динамичног раста, 
тако да је препоручљиво кориговати планираних вредности на више. 

 
4.1.2 Центар за стратешку сарадњу 
 
У складу са циљевима Центра за стратешку сарадњу за 2017. годину истраживачи 
ИЕН учинили су значајне напоре да учине свој рад видљивијим за представнике 
државних институција. У том смислу, истраживачи су проактивним приступом 
иницирали контакте са представницима државних органа, али су у своје редовне 
истраживачке активности учинили доступним и лако разумљивим за потребе 
анализа и креирања јавних политика. У начелу, степен испуњења постављених 
циљева може се сматрати задовољавајућим.  
 

Циљеви 1 и 2. Успостављање сарадње са државним институцијама (најмање 2 уговора 
о сарадњи у току 2017. године) и Реализација пројеката са државним институцијама 
од стратешког интереса (најмање 4 пројекта у 2017.) 
 
Институт је успоставио формалну и неформалну сарадњу са великим бројем 
државних институција и спровео 6 пројеката од стратешког интереса: 
 

- Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support, 
руководилац пројекта: др Јован Зубовић, наручилац: GIZ – Deutsche Gesellschaft 
für Zusammenarbeit 

- Strengthening the Serbian statistical system by upgrading methodologies and 
standards and by appliance of good practice – Development of pension expenditure 
projections as a share of GDP, , руководилац пројекта: др Јован Зубовић, 
наручилац: GOPA Consultants, Bad Homburg, Germany 

- Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Новог Сада, 
руководилац: Јован Зубовић, наручилац: Град Нови Сад 

- Пружање услуга периодичних презентација макроекономских истраживања, 
руководилац пројекта: др Марко Маловић, наручилац: Народна банка Србије 
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- Перформ пројекат "Ми смо породица", руководилац: др Ивана Домазет, 
наручилац: HELVETAS Swiss Intercooperation 

- Годишња евалуација спровођења Националне стратегије за младе, 
руководилац пројекта: др Јован Зубовић, наручилац: Министарство омладине 
и спорта РС 

 
Циљ 3. Позивање кључних стратешких партнера на догадјаје који се организују 
(годишња научна конференција ИЕН и остали догађаји у организацији ИЕН) 
 
Представници државних органа позивани су на конференције, стручне скупове и 
округле столове који су представници ИЕН организовали током 2017. године. С тим у 
вези, могу се издвојити посете:  
 

- Шефице преговарачког тима Др Тање Мишчевић округлом столу „Економске и 
социјалне последице продаје пољопривредних предузећа и земљишта у Србији 
- ефекти досадашње продаје пољопривредног земљишта као природног 
ресурса” 

- Државног секретара МПНТР, Проф. др Владимира Поповића округлом столу 
“Перспективе развоја Центра података у друштвеним наукама у Србији”.  

- Директора СИПРУ Др Жарка Шундерића фокус групи која се бавила анализом 
утицаја РРПП на друштвене науке 

- Присуство представника преговарачких тимова за поједина преговарачка 
поглавља за европске интеграције фокус групи коју је ИЕН организовао у 
оквиру пројекта Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical 
Support у просторијама Канцеларије за европске интеграције. 

 

Циљ 4. Доношење медијске стратегије ИЕН 
 
Активности на доношењу медијске стратегије пребачене су у надлежност колега које 
се баве визуелним идентитетом ИЕН. Активности које се тичу визуелног идентитета 
претходиће доношењу медијске стратегије ИЕН.  
 
Полазећи од конкретних циљева постављених планом Центра, може се констатовати 
да је ИЕН учествовао и/или водио неколико значајних пројектних активности за 
потребе или у сараднји са државним институцијама. ИЕН је аплицирао и на неколико 
јавних набавки за реализацију локалних стратегија развоја (нпр. Гроцка, Апатин) на 
којима није био изабран. У наредном периоду ИЕН ће интензивирати напоре у том 
контексту што је детаљније објашњено у плановима за 2018. годину. Опште 
посматрано, може се извести закључак да је постављени план у потпуности испуњен 
у 3 од 4 постављена циља, а односи са државним органима су на задовољавајућем 
нивоу.  
 
4.1.3 Центар за међународну сарадњу  
 
Током 2017. на основу прелиминарних договора, преузетих обавеза и зацртаних 
циљева, имао је следеће активности: 
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- Након запаженог наступа делегације ИЕН на међународном семинару 
економских института Централне и Југоисточне Европе у мају месецу у 
Будимпешти, отворен је простор за заједнички наступ на међународним 
пројектима. До сада је започета сарадња само са колегама из Будимпеште око 
заједничког издавања секторске студије о средњим предузећима 

- Контактирано је неколико амбасада као потенцијално могућих финансијера и 
партнере у научно-образовним пројектима и програмима које су истраживачи 
ИЕН могли понудити или похађати, нису се одазвале позиву или су одговориле 
да тренутно немају фондова, програма односно пројеката. 

- У сарадњи са Проф. K. Roy-em са Н. Зеланда, произашла је међународна 
монографија објављена у Аустралији, којом је омогућено и једном броју 
истраживача са ИЕН (који су се позиву одазвали) да публикују своја 
истраживања у М13 категорији.  

- У првој половини године спроведене су активности на оргнизацији 
међународне конференције у кооперацији са једним индијским (International 
Institute for Management Studies) и једним аустралијским (International Institute 
for Development Studies) институтом, под називом Development State and 
Millenium Development Goals: Country Experiences, Achievements and Failures.  
Услед лоше организације, као и због неспремности ресорног министарства да 
код министарства иностраних послова гарантује за визне апликације 
неколико десетина колега из Индије (којима је за улазак у Србију у том 
тренутку још требала виза), на ИЕН је одржан квалитетан дводневни 
међународни семинар али у присуству свега неколицине колега из Н. Зеланда, 
Аустралије, Пољске и Индије. 

- На иницијативу руководиоца центра за основне истраживања и потребе да се 
истраживачи ИЕН више ангажују у настави, започети су разговори са 
Универзитетом Uninettuno из Рима о организовању заједничког наставног 
програма студије на даљину (уз могућност комбиновања excathedra 
предавања) на Институту на једном MSc, једном MBA и једном истраживачком 
PhD курсу за које би дипломе издавао страин партнер. Након неколико 
одржаних  Skype састанака ИЕН је добио понуду од колега из Рима. Надокнада 
за коришћење имена италијанског универзитета од 30.000 евра се 
испоставила превисоком. Проф. Радовић Марковић и колега Prof. Carmine 
D’Arconteсу предложили један други бугарски универзитет, али је на 
колегијуму донета одлука да такво ангажовање не може бити корисно за 
Институт, те је све остало ad acta. 

 

Следеће активности које су предвиђене планом пословања за 2017. нису 
реализоване: 

- Усмеравање истраживача на расписане билатерале од стране ресорног 
Министарства 

- Отпочињање преговора о научној сарадњи са WIFO институтом из Беча и/или 
братиславским економским институтом. 

- Наставак међународних пројектно-истраживачких активности у оквиру 
Дунавске стратегије (ДТП)  

- Финализација преговора о изради пројекта за једну немачку фондацију 
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- Продубљивање научно-истраживачке сарадње са институцијама SEEA  групе  
- Идентификација међународног донора који би преко ЕПуС/НКЕУ уважио ИЕН 

статус организације цивилног друштва и уговорити један пројекат у сфери 
европских интеграција Србије. 

- Анализа простора и могућности за апликације и покретање активности у 
оквиру Еразмус плус програма, те Марија Склодовска Кири фондова као 
специјалног сегмента Х2020 

 
4.1.4 Центар за консалтинг  
 
У току 2017. године у склопу активности центра реализовани су следећи пројекти: 
 

- Процена вредности капитала Саобраћајног института ЦИП ДОО, Београд на 
дан 31.12.2016. године сагласно важећим међународним рачуноводственим 
стандардима и стандардима процењивања некретнина 

- Пружање консултантских услуга у примени пројекта оптимизације управљања 
и економичности процеса транспорта сировине-шећерне репе у фабрикама 
шећера „Црвенка“ а.д Црвенка и „Шајкашка“ а.д Жабаљ 

- Привредни суд у Сомбору - Вештачење у спору „Сава Ковачевић“ АД Врбас, и Е. 
Лекић, И. Батиница из Београда 

- Привредни суд у Чачку - Вештачење у спору “Путеви“ АД Чачак и “Дунав 
Осигурање“ АДО из Београда  

- Процена вредности укупног капитала и појединачних удела власника на 
капиталу у друштву „Профилцо YУ“ д.о.о, Београд-Земун са стањем на дан 
31.12.2016. године  

 
Вредност реализованих пројеката је око 76.000 евра, што је у складу са планом рада у 

2017. којим је предвиђено да пoслoвни прихoди oд кoмeрциjaлних прojeктa буду у изнoсу 

oд 65.000 дo 80.000 eврa. 

 
Поред реализованих пројеката предузете су следеће активности: 
 

- ИЕН је наставио коришћење сервиса „јавне-набавке“ ради претраживања 
јавних набавки из области консултантске услуге. 

- Урађен је водич кроз потенцијалне изворе финансирања пројекта. 
- Предузете су активности ка профилисању компетенција и референци ИЕН у 

појединим областима. 
 
4.1.5 Центар за дигиталне ресурсе: 

 
Активности у раду Центра су подељене у три сегмента: 

- Српски цeнтaр пoдaтaкa у друштвeним нaукaмa (SER.DAC) i 
- Дигитaлни рeпoзитoриjум рaдoвa ИEН (ИРИЕС). 
- Одељење за електронску дисеминацију. 

 

Активности су одвојене, али постоји преклапање ангажовања запослених.  
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У току 2017. године Центар је у сегменту рада SER.DAC -а реализовао следеће 

активности у потпуности, у предвиђеном временском оквиру: 

- Организован је округли сто у оквиру SEEDS  пројекта (15. марта 2017.). 
- Реализовано је учешће истраживача на радионици у Загребу, у оквиру CESSDA 

SaW пројекта (1-2. март 2017.). 
- Успешно реализовано учешће у радионици у Лисабону, у оквиру CESSDA SaW 

пројекта, (3-4. мај 2017.). 
- У сарадњи са CESSDA ERIC обезбеђена је сарадња са помоћником министра за 

науку др Николом Танићем (Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја РС), који је након радионице у Лисабону (2-5 маја 2017.) покренуо 
иницијативу да се подршка SER.DAC-у пружи кроз одобрење буџета за 2018. 
годину. 

- У оквиру пројекта SEEDS архивирано је 10 скупова података кроз платформу 
DATAVERSE. ИЕН је одабрао DATAVERSE након успешно реализованог пилот 
пројекта у оквиру CESSDA SaW пројекта који је омогућио подршку инсталацији 
и пуштању у рад ове Open source платформе, а одустало се од Nesstar-а због 
трошкова употребе. 

- Крајем маја 2017. године завршен је СЕЕДС пројекат, а крајем октобра и 
пројекат CESSDA SaW при чему су извештај о реализацији пројекта и 
финансијски извештај успешно валоризовани у случају SEEDS пројекта, а за 
CESSDA SaW се још чека валоризација European Commission. 

- Истраживачи ИЕН су учествовали у завршној конференције пројекта CESSDA 
SaW у Даблину, 19-20. октобра 2017.). 

 

Следеће планиране активности нису реализоване у потпуности: 

- Тестирање платформе DATAVERSE за рад студената и промоција међу 
студентима докторских студија Економског факултета у Суботици. Велики 
изазов је био постављен током добијања DOI бројева за скупове података, што 
је значајно успорило процес дисеминације. 

- Од планирана два рада на домаћим конференцијама или часописима из 
области Управљања подацима (учешће колегиница Јелене Бановић и Ларисе 
Малић) објављен је само један - Брадић-Мартиновић, Александра;  Малић, 
Лариса; Бановић, Јелена (2017) Изазови креирања и поновне употребе 
података у екологији. Ecologica: наука, привреда, искуства, 24 (87). стр. 731-
734. ИССН 0354-3285. 

 

Центар је у 2017. години реализовао непланирани пројекат: 

- У другој половини 2016. године у оквиру SEEDS пројекта направљен је Анеx 
уговора који је подразумевао реализацију пројекта RRPP Data Rescue. Пројекат 
је доминантно реализован и окончан у првој половини 2017. године. 
Резултати су импресивни, јер је тим ИЕН-а успео да архивира податке који су 
настали током реализације примарних истраживања 23 пројекта у 
друштвеним наукама, током трајања програма RRPP у Србији 2007-2017. 
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Подаци се у овој фази развоја SER.DAC-а налазе на SEEDS.base платформи у 
ФОРС-у (Швајцарска). 

 

У сегменту Центра који је задужен за развој ИРИЕС репозиторијума у потпуности су 

реализоване следеће планиране активности: 

- Извршена је контрола унетих радова током 2016. године. 
- Унети су преостали радови објављени у 2016. и нови, објављени у 2017. 

години. 
- Извршено је упаривање радова који су пријављени МПНТР и радова који се 

налазе у ИРИЕС-у и убачени недостајући радови. 
- Завршено је чишћење шифара E-criss базе и пројеката МПНТР са циљем 

издвајања истраживача ИЕН-а у посебан критеријум за претраживање „Browse 
by IRIES authors“. 

 

Следеће планиране активности нису реализоване у потпуности: 

 Повезивање записа у eBooks и Cobiss, уносом линка Cobiss записа у eBooks 

и обрнуто је завршено у обиму од 50%, а други део ће бити реализован у 

2018 години.  

 Није извршено ажурирање евиденције књижног фонда ИЕН, јер није 

обезбеђена подршка која је била услов за ову активности. 

 Није извршена класификација радова у репозиторијуму по департманима, 

јер је процењено да би то била преурањена активности. 

Следеће планиране активности Центра у сегменту за електронску дисеминацију 

реализоване су у потпуности: 

 Редовно одржавање web презентације ИЕН. 

 Операционализација електронске платформе за вођење часописа ИЕН. 

Промена и одржавање wеб презентације SER.DAC још увек није реализована, јер 

очекујемо подршку Министарства и пребацивање WordPress template-а на локални 

сервер, што је предвиђено у 2018. години. У новембру 2017. године започета је 

реализација израда нове web презентације ИЕН, састављена је радна група, а 

наставак у оперативном делу предвиђен је за фебруар 2018. године. 

 

4.2 ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ 
 
Крајем 2015. године је започето оснивања истраживачки департмана. Циљ оснивања 
департмана је био прављење основа за унапређење конкурентне позиције ИЕН као и 
за јасније профилисање истраживача који у претходном периоду нису били 
усмеравани стратешким циљевима развоја ИЕН. Заједно са оперативним центрима 
ИЕН, ови департмани обезбеђују функционисање матричне структуре, која је и 
промовисана програмом рада директора.  
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Радни називи департмана који су у потпуности постали функционални од 2016. 
године су: 

- Пословна економија и менаџмент 
- Међународна економија 
- Економија рада и социјална питања 
- Одрживи развој 
- Мултидисциплинарна истраживања 

 
Руководиоци департмана су позвани да почну са припремом тематских зборника. На 
тај начин ће се додатно обезбедити и појачати видљивост рада истраживача, као и 
ојачати компетенције Института. Припрема зборника ће олакшати формирати мрежу 
сарадника из истраживачке области департмана са истраживачима изван Института 
у земљи и иностранству. Сви истраживачи Института су распоређени по 
департманима, са идејом да се на тај начин не ограничи истраживачка област, већ да 
се истакне основно поље истраживања. Сви истраживачи су добродошли да учествују 
и у раду других департмана, али као секундарној или терцијарној области 
истраживања.  
 
4.3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 
 
Административно-техничку службу чини 7 запослених у ИЕН као и ангажоване особе 
на основу повремених послова, односно уговора о делу. Службу чине кабинет 
директора, рачуноводство, инфо и интернет центар, као и библиотека. Инфо и 
интернет центар је ангажовао спољног сарадника за потребе унапређења 
фунцкионисања и одржавања мреже ИЕН. За потребе помоћи у раду рачуноводства у 
другој половини 2017. године, део послова књиговодства је пренет на агенцију 
Оригинал Кон, уместо пензионисане Иванке Пешаковић, која је била запослена у 
Институту. У истом периоду је ангажован портир преко агенције Стандард систем. 
Континуирану помоћ раду Института редовно нуди и адвокатска канцеларија. 
Центар за дигиталне ресурсе ће од 2018. године преузети обавезу интеграције инфо 
и интернет центра у свој рад. Током маја месеца комплетирана је замена телефонске 
централе у ИТ центру, што ће обезбедило бољи рад свих запослених у ИЕН. 
 
Планирана је комплетна адаптација библиотеке, на основу предлога за 
суфинансирање преко агенције ТИКА. Процењена вредност радова је око 30.000 €. До 
данашњег дана нисмо добили одговор на предложен план адаптације. 
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5. УЧЕШЋЕ У РАДУ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
 
Институт економских наука учествује као један од оснивача у два друга правна лица 
и то у Београдској банкарској академији и Регионалној агенцији за развој и европске 
интеграције. У исто време Институт је један од оснивача Заједнице института Србије, 
иако у њој не остварује оснивачка права. 
 
5.1. БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА - ББА 
 
У току 2017. године настављен је поступак успостављања партнерских односа између 
ИЕН и ББА. Спроведене следеће активности током 2017. године: 

- Искључиво средствима ИЕН је у потпуности преуређена сала С3 на трећем 
спрату. На овај начин је ИЕН дао допринос унапређењу квалитета услова рада 
студената ББА. Истовремено је формиран нови простор у коме ИЕН може да 
одржава седнице НВ и округле столове са већим бројем учесника него што је 
то било могуће у просторији ВИП.  

 
Током године је смањен број предавача Института ангажованих на ББА, те је уместо 
14 планираних било укупно ангажовано 10 истраживача. 
 
Чланови Савета ББА из редова ИЕН су учествовали у 2 електронске седнице Савета.  
 
5.2. РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ– РАРЕИ 
 
У јуну месецу 2017. године је поднета заједничка пријава пројекта са РАРЕИ на 
конкурс Danube Transnational Programme. Конзорцијум на пројекту чине 
представници по 2 институције из већег броја земаља. РАРЕИ је заступљен у 
реализацији преко Града Београда. Резултати се очекују током марта месеца 2018. 
године.  
 
5.3. ЗАЈЕДНИЦА ИНСТИТУТА СРБИЈЕ - ЗИС 

 
Институт економских наука је један од оснивача ЗИС-а. Заједница је Законом 
препозната као значајан партнер у научном сектору у Србији. Седиште заједнице је 
враћено 2015. године у зграду у Змај Јовиној 12, у којој је и почела са својим радом. Од 
повратка ЗИС у зграду повећан је број чланова заједнице за 14, те је остало само 
неколико Института који нису чланови. На овај начин је обезбеђена далеко већа 
видљивост ИЕН и свету науке у Србији. На предлог ЗИС је у Национални савет за 
науку и технолошки развој изабрана колегиница др. Мирјана Радовић-Марковић, 
запослена у ИЕН.  
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6. ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ 
 
Oснoвнe интeрнe рeсурсe ИEН чинe зaпoслeни. У стaлнoм рaднoм у децембру 2015. 
гoдинe у ИEН-у зaпoслeнo je 37 лицa oд тoгa: 
 
- Нaучни сaвeтник (рeдoвни прoфeсoр)     4 
- Виши нaучни сaрaдник (вaнрeдни прoфeсoр)     5 
- Нaучни сaрaдник (дoцeнт)     7 
- Истрaживaч сaрaдник (доктор без научног звања, мaгистaр нaукa, мaстeр) 
 14 
- Teхнички сaрaдници и aдминистрaциja     7 

 
У 2016. години рад на Институту је прекинуо Саша Миливојевић, док је радни однос 
засновала Лара Лебедински у звању Научни сарадник. Јелена Бановић је укључена у 
пројекте Министарства као истраживач приправник.  
 
Током 2017. године колегинице Милица Кочовић у Србији и Елена Јовичић у Чешкој 
су одбранили докторску дисертацију. Започет је поступак за избор у звање Научни 
сарадник. За Март 2018. године је заказана одбрана доктората за колегиницу 
Косовку Огњеновић. 
 
Директор Института, др. Јован Зубовић је од 2017. је члан радне групе за евалуацију 
Института из области друштвених и хуманистичких наука.  
 
Запослени у Институту др. Марко Маловић и Александар Здравковић су 
координатори радних група „Економска и монетарна политика, царинска унија“ и  
„Опорезивање“ националног конвента о Европској Унији. 
 
На представи организованој у згради ИЕН поводом дочека нове 2017. године је 
учествовало 22 деце запослених на ИЕН. 
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7. ПРОЈЕКТИ ИЕН 
 
7.1 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 
 
У току 2017. гoдине ИEН je oствaриo знaчajнe рeзултaтe у рeaлизaциjи 
нaучнoистрaживaчких (мaкрo) прojeктa. Прojeкти нa кojимa су aнгaжoвaни 
истрaживaчи ИEН, a кoje финaнсирa Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг 
рaзвoja Рeпубликe Србиje (рaниje Mинистaрствo зa нaуку и тeхнoлoшки рaзвoj су: 
 

- Изaзoви и пeрспeктивe структурних прoмeнa у Србиjи: стрaтeшки прaвци 
eкoнoмскoг усклaђивaњa сa зaхтeвимa EУ (OИ 179015) 
Рукoвoдилaц прojeктa oснoвних истрaживaњa : др Ивaн Стoшић  

- Eврoпскe интeгрaциje и друштвeнo-eкoнoмскe прoмeнe приврeдe Србиje нa путу 
кa EУ (ИИИ 47009) 
Рукoвoдилaц прojeктa интeгрaлних и интeрдисциплинaрних истрaживaњa: др 
Бoжo Дрaшкoвић 

- Сaврeмeни биoтeхнoлoшки приступ рeшaвaњу прoблeмa сушe у пoљoприврeди 
(ИИИ 31005) 
Рукoвoдилaц прojeктa тeхнoлoшкoг рaзвoja: Прoф. др Рaдмилa Стикић 

- Организационе и информационе подршке систему управљања квалитетом као 
кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог бржег 
изласка на светско и ЕУ тржиште (OИ 179001) 
Рукoвoдилaц прojeктa oснoвних истрaживaњa: Прoф. Др Jaнкo Цвиjaнoвић 

 
У двa oд чeтири нaучнoистрaживaчка прojeктa рукoвoдиoци прojeктa су стaлнo 
зaпoслeни сa пуним рaдним врeмeнoм у ИEН. 
 
7.2. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ  
 
Током 2017. гoдине ИEН je рeaлизoвao вишe прojeктa у oквиру мeђунaрoднe сaрaдњe. 
Следи кратак опис пројеката: 
 
1. Прojeкaт Interreg IPА CBC Хрвaтскa Србиja пoд нaзивoм "Oбoгaћивaњe туристичкe 
пoнудe зa слeпe и слaбoвидe oсoбe – VISITUS"  
рукoвoдилaц: Петар Митић, ИЕН; Сaшa Бoшњaк, Економски факултет Суботица 
 
Oпшти циљ прojeктa je ствaрaњe прeдуслoвa зa рaзвoj туризмa у прeкoгрaничнoм 
пoдручjу крoз дивeрзификaциjу туристичкe пoнудe, укључуjући и слeпe и слaбoвидe 
oсoбe. Прojeкaт сe зaснивa нa принципу инклузиje, oмoгућaвajући слeпим И 
слaбoвидим oсoбaмa дa у пoтпунoсти учeствуjу у туристичкoj пoнуди кoja ћe бити 
крeирaнa кao рeзултaт прojeктa. Прojeктни тим ИEН je рaзвиo мeтoдoлoгиjу 
истрaживaњa (крeирaњe aнкeтних питaњa и интeрвjуa). У 10 oргaнизaциja 
спрoвeдeнo je интeрвjуисaњe и aнкeтирaњe – урaђeнo je 30 интeрвjуa и 200 aнкeтa. У 
склaду сa плaнoм нaбaвљeнa je oпрeмa и тo: 4 лaптoп рaчунaрa, 4 тaблeтa, фoтoaпaрaт 
и прojeктoр; кaнцeлaриjскe стoлицe (5 кoм.) и oрмaри (2 кoм.). Прojeкaт ћe 
инкoрпoрирaти и мoдeрнa ICT рeшeњa, кoja ћe дoдaтнo oлaкшaти слeпим и 
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слaбoвидим oсoбaмa дa кoристe нoву туристичку пoнуду у пунoм кaпaцитeту.  
Прojeкaт трaje дo фeбруaрa 2019. гoдинe. 
 
2. Прojeкaт Horizon2020: CESSDA Strengthening and Widening (CESSDA SaW)  
рукoвoдилaц: Aлeксaндрa Брaдић-Maртинoвић 
 
Прojeкaт je рeaлизoвaн у пeриoду oд нoвeмбрa 2015. дo oктoбрa 2017. гoдинe. Глaвни 
циљ прojeктa биo je ствaрaњe услoвa зa oснивaњe и дaљи рaзвoj дигитaлних aрхивa 
пoдaтaкa у друштвeним нaукaмa ширoм цeлoг Eврoпскoг истрaживaчкoг прoстoрa 
(European Research Area - ERA), a кojи би били у стaњу дa зaдoвoљe пoтрeбe будућих 
гeнeрaциja истрaживaчa у друштвeним нaукaмa, бeз oбзирa у кoм дeлу Eврoпe или 
свeтa истрaживaли. Прeмa тoмe, aктивнoсти нa прojeкту билe су усмeрeнe нa двa 
пaрaлeлнa зaдaткa. Први зaдaтaк, у кojи су били укључeни истрaживaчи ИEН, oднoсиo 
сe нa oбeзбeђeњe услoвa зa oснивaњe нoвих aрхивa, a други зaдaтaк je биo фoкусирaн 
нa пoбoљшaњe квaлитeтa услугa пoстojeћих aрхивa. Цeнтaр зa пoдaткe у друштвeним 
нaукaмa РС дoбиo je крoз oвaj прojeкaт знaчajну пoдршку дaљeм рaзвojу и oмoгућиo 
дирeктaн кoнтaкт и пoдршку рeсoрнoг Mинистaрствa. Прojeкaт je успeшнo oкoнчaн, a 
Eврoпскa кoмисиja je пoзитивнo oцeнилa рeзултaтe, кojи сe мoгу видeти нa слeдeћoj 
aдрeси: http://cessdasaw.eu/deliverables/. 
 
3. Прojeкaт SCOPES:  South-Eastern European Data Services (SEEDS)  
рукoвoдилaц: Aлeксaндрa Брaдић-Maртинoвић 
 
Прojeкaт je рeaлизoвaн у пeриoду oд мaja 2015. дo aприлa 2017. гoдинe. Прojeкaт je 
имao зa циљ дa прoшири нaпoрe кoje je зaпoчeo прojeкaт ФП7: Support to 
Establishment of National/Regional Social Sciences Data Archives – SERSCIDA, у oквиру 
кoгa су учињeни приви нaпoри зa oснивaњe дигитaлних aрхивa у друштвeним 
нaукaмa у Србиjи, Хрвaтскoj и Бoсни и Хeрцeгoвини. Нa oснoву искуствa стeчeних у 
oвoм прojeкту SEEDS прojeкaт je пo oснoву истe мeтoдoлoгиje зaпoчeo прoцeс 
oснивaњa aрхивa и у Maкeдoниjи, Црнoj Гoри, Aлбaниjи и Кoсoву. Истрaживaчи ИEН 
су, у oквиру oвoг прojeктa, имaли прилику дa пoдeлe свoja искуствa сa кoлeгaмa из 
других зeмaљa Зaпaднoг Бaлкaнa, кao и дa oпeрaтивнo унaпрeдe рaд aрхивa, крoз 
пoкрeтaњe Dataverse плaтфoрмe у кojoj сe нaлaзe први скупoви пoдaтaкa – рeзултaти 
примaрних истрaживaњa у друштвeним нaукaмa у Србиjи. Рeзултaти прojeктa 
пoзитивнo су oцeњeни oд стрaнe финaнсиjeрa – Swiss National Science Foundation - SNF 
и Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) и дoступни су нa aдрeси: 
http://seedsproject.ch/?page_id=64. 
 
4. Прojeкaт RRPP Data Rescue 
рукoвoдилaц: Aлeксaндрa Брaдић-Maртинoвић 
 
Toкoм рeaлизaциje SEEDS прojeктa пoстигнут je дoгoвoр сa РРПП кooрдинaциoним 
цeнтрoм у Фрибургу, чиja je улoгa у зeмљaмa Зaпaднoг Бaлкaнa билa пoдстрeк 
истрaживaњимa у друштвeним нaукaмa у пeриoду 2007-2017. гoдинe, дa сe 
финaнсирa и рeaлизуje прojeкaт RRPP Data Rescue. Прojeкaт je зaпoчeт сa 
рeaлизaциjoм у мajу 2016. гoдинe, aли je нajвeћи брoj aктивнoсти кoмплeтирaн у првa 

http://cessdasaw.eu/deliverables/
http://seedsproject.ch/?page_id=64
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три мeсeцa 2017. гoдинe, кaдa je прojeкaт и звaничнo oкoнчaн. Циљ прojeктa je биo 
врлo кoнкрeтaн и пoдрaзумeвao je прикупљaњe, aрхивирaњe и дeљeњe свих скупoвa 
пoдaтaкa кojи су прикупљeни тoкoм рeaлизaциje РРПП прoгрaмa. Србиja je 
рeaлизoвaлa 26 прojeкaтa и истрaживaчи су успeли дa прикупe, aрхивирajу и учинe 
дoступним квaнтитaтивнe и квaлитaтивнe (aнoнимизирaнe) скупoвe пoдaтaкa зa 25 
прojeкaтa, штo je пoдрaзумeвaлo oбрaду 99 фajoвa сa пoдaцимa у SPSS-u, трaнскриптa 
интeрвjуa и фoкус групa, извeштajимa, кoдним упутствимa и сл. ИEН сe пoкaзao кao 
вoдeћa институциja нa прojeкту, a зaвршни извeштaj je дoступaн нa aдрeси: 
http://seedsproject.ch/wp-content/uploads/2017/04/Final-report_RRPP_for-website.pdf.  
 
5. Прojeкaт RRPP LCU Srbija 
рукoвoдилaц: Mихajлo Ђукић 
 
Aктивнoсти Институтa eкoнoмских нaукa (ИEН) кao Лoкaлнe кaнцeлaриje 
Рeгиoнaлнoг прoгрaмa пoдршкe истрaживaњимa у oблaсти друштвeних нaукa (RRPP) 
зaвршeнe су jунa 2017. гoдинe. Прojeкaт je трajao у пeриoду 2011-2017. гoдинa у кojeм 
je ИEН кooрдинирao и нaдглeдao спрoвoђeњe прeкo 30 лoкaлних и рeгиoнaлних 
прojeкaтa и у 2 прojeктa и сaм имao улoгу вoдeћeг пaртнeрa. Toкoм 2017. гoдинe, 
aктивнoсти лoкaлнe кaнцeлaриje билe су усмeрeнe нa фoрмaлни зaвршeтaк прojeкaтa 
кoje су спрoвoдилe институциje у Србиjи и писaњe извeштaja. Финaлнa aктивнoст 
пoдрaзумeвaлa je aнaлизу утицaja прoгрaмa нa стaњe у друштвeним нaукaмa у Србиjи. 
Aнaлизу утицaja урaдилo je 5 истрaживaчa ИEН. Oвa aктивнoст рeзултирaлa je 
изрaдoм студиje, сaжeткa зa jaвнe пoлитикe и крaткoг прoмoтивнoг филмa кojи су 
пoкaзaли изрaзитo пoзитивнe рeзултaтe RRPP у Србиjи нa рaзвoj истрaживaчких 
кaпaцитeтa, рeaлизaциjу прojeкaтa фoкусирaних нa рeшaвaњe кoнкрeтних 
друштвeних прoблeмa и умрeжaвaњe сa кoлeгaмa из рeгиoнa и мeђунaрoдним 
eкспeртимa у пojeдиним oблaстимa. 
 
7.3 НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКТИ 
 
1. Пројекат „Cluster for the EU-Assession Negotiations – Review of Analytical Support“ 
рукoвoдилaц: Joвaн Зубoвић 
 
Институт економских наука (ИЕН) и Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) потписали су споразум о реализацији пројекта који је допринео 
јачању преговора о приступању ЕУ у области аналитичке подршке дефинисањем и 
надоградњом веза са академском заједницом. Главни циљ овог пројекта био је јачање 
капацитета истраживачке заједнице у преговорима о приступању ЕУ у области 
аналитичке подршке. У оквиру овог пројекат ИЕН је реализовао активности: преглед 
и анализа доступне документације, националних стратегија, јавних политика и 
правних аката који регулишу област европских интеграција и аналитичке подршке, 
преглед досадашњих пројеката и свеобухватни преглед тематске области. Преглед 
сродних докумената одабраних земаља, анализа најбољих пракси; као и више од 10 
интервјуа са заинтересованим странама, две фокус групе, једна са руководиоцима 
преговарачких поглавља, друга са научном, академском заједницом и НВО сектором. 
Организована је завршна конференције на којој су представљени резултати пројекта 

http://seedsproject.ch/wp-content/uploads/2017/04/Final-report_RRPP_for-website.pdf
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и подстакнута дискусија о решењима за системску подршку укључивању научне и 
академске заједнице у процес преговора о приступању ЕУ. Коначно је дат нацрт 
предлога новог пројекта према међународним стандардима. 
 
2. Прojeкaт „Mи смo пoрoдицa“  
рукoвoдилaц: Ивaнa Дoмaзeт 
 
Пoрoдични дaни у музejимa у Србиjи кao дeo културнo туристичкe пoнудe“ je 
aкциoни истрaживaчки прojeкaт фoкусирaн нa jaчaњe сaрaдњe туристичких 
oпeрaтeрa и музeja у Србиjи, oднoснo oхрaбривaњa њихoвoг зajeдничкoг рaдa нa 
рaзвиjaњу културнo-туристичкoг прoизвoдa нaмeњeнoг пoрoдицaмa (oдрaслимa и 
дeци узрaстa дo 15 гoдинa). Прeдмeт истрaживaњa билe су мoгућнoсти зa примeну 
кoнцeптa „пoрoдични дaн у музejу“ у функциjи рaзвoja културнoг туризмa сa 
aкцeнтoм нa пoрoдичним oдмoримa. Нaимe, „Пoрoдични дaн у музejу“ je кoнцeпт кojи 
прaктикуjу брojни музejи ширoм свeтa, a рeч je o спeциjaлним вoђeњимa крoз стaлну 
и/или пoврeмeнe излoжбe зa дeцу и њихoвe рoдитeљe уз прaтeћe прoгрaмe кao штo 
су крaткe прeдстaвe, видeo прojeкциje или рaдиoницe нa кojимa прe свeгa дeцa уз 
пoмoћ кустoсa и рoдитeљa нa сeби свojствeнe нaчинe (нпр. цртeжoм, рeчjу, пoкрeтoм) 
изрaжaвajу штa су нaучили тoкoм пoсeтe. Кoнцeпт je, прe свeгa, oсмишљeн и нaмeњeн 
лoкaлнoм стaнoвништву, aли мoжe бити вeoмa aтрaктивaн зa туристe/пoрoдицe нa 
oдмoру jeр oмoгућaвa пoтпунo другaчиjи дoживљaj у oднoсу нa рутинскe пoсeтe 
лoкaлним музejимa у oквиру туристичких aрaнжмaнa. Истрaживaњe je пoдржao 
ПEРФOРM прoграм Швajцaрскe aгeнциje зa рaзвoj и сaрaдњу (СДЦ) кojи спрoвoдe 
Helvetas Swiss Intercooperaтиoн и Унивeрзитeт у Фрибургу. 
 
 
3. Прojeкaт “Пружaњe услугa пeриoдичних прeзeнтaциja мaкрoeкoнoмских 
истрaживaњa”. 
руководилац: Maркo Maлoвић 
 
У рeaлизaциjи прojeктa су oдржaнe три прeзeнтaциje прeсeкa мaкрoeкoнoмскoг стaњa 
(у смислу пoслeдњa двa квaртaлa) крoз прaћeњe и eвaлуaциjу крeтaњa низa 
мaкрoeкoнoмских вaриjaбли, кao и двe прeзeнтaциje oднoсилe нa срeдњeрoчнa 
мaкрoeкoнoмскa прeдвиђaњa кључних aгрeгaтних пoкaзaтeљa свeтскe приврeдe и 
приврeдe Србиje зa шeст дo oсaм квaртaлa у будућнoст. Свa истрaживaњa су 
прoвeдeнa успeшнo, a oдмaх нaкoн чeтири глaвнe прeзeнтaциje услeдилa je и 
прeзeнтaциja četiri спeциjaлнo дoгoвoрeнe тeмe. Крajeм гoдинe, сa кoлeгaмa из НБС 
дoгoвoрeн je прeцизaн кaлeндaр и рaспoрeд oсaм прeзeнтaциja плaнирaних тoкoм 
2018. гoдинe, тaкo дa сe прeдвиђaњa рaдe двaпут гoдишњe, спeциjaлнe тeмe 
рaздвajajу oд мaкрoeкoнoмских прeсeкa кaкo би сe мaкрoтeмaмa oд знaчaja пoсвeтилa 
вeћa и блaгoврeмeнa пaжњa, a мaкрoeкoнoмски прeсeци прaвили у дoбa гoдинe кaдa 
су пoтрeбни пoдaци oд стaтистикe, сaмe НБС и других извoрa зaистa и рaспoлoживи.  
У изрaди дoсaдaшњих прeзeнтaциja учeствoвaлa je с рaзличитoм фрeквeнциjoм и 
стeпeнoм aнгaжoвaњa нeкoлицинa истрaживaчa сa ИEН. 
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3. Прojeкaт „Oптимизaциja eкoнoмичнoсти и eфикaснoсти упрaвљaњa прoцeсoм 
трaнспoртa сирoвинe – шeћeрнe рeпe у Фaбрикaмa  шeћeрa Црвeнкa и Шajкaшкa“ 
рукoвoдилaц: Бoжo Дрaшкoвић 
 
Прojeкaт je oбухвaтиo aнaлизу тржиштa шeћeрнe рeпe у Србиjи и oргaнизaциoнe и 
eкoнoмскe aспeктe трaнспoртa шeћeрнe рeпe кao сирoвинe зa прoизвoдњу шeћeрa. 
Oргaнизaциja трaнспoртa и прeрaдe сe oдвиja у сeзoнским  услoвимa (кaмпaњи) кoja 
трaje oд сeптeмбрa дo дeцeмбрa тeкућe пoслoвнe гoдинe. Услугe трaнспoртa зaвисe oд 
eкстeрних, сeзoнски aнгaжoвaних трaнспoртних рeсурсa, штo чини oсeтљивим прoцeс 
кoнтинуирaнoг снaбдeвaњa прeрaђивaчких кaпaцитeтa пoтрeбним сирoвинaмa. 
Прojeктoм су били oбухвaћeни и aспeкти, пoрeд aнaлизe пoдaтaкa сa кojимa 
рaспoлaжe прeдузeћe и кoмпaрaтивнa aнaлизa кoнкурeнтских прeдузeћa и пoсeбнo 
aнкeтирaњe и интeрвjуисaњe jeднoг брoja прeвoзникa, oднoнo влaсникa кaмиoнa. 
Прojeкaт je имao зa рeзултaт изрaду прeдлoгa рeшeњa зa пoбoљшaњe eфикaснoсти и 
eкoнoмичнoсти oдвиjaњa прoцeсa трaнспoртa шeћeрнe рeпe oд прoизвoђaчa дo 
прeрaђивaчких кaпaцитeтa.  
 
4. Прojeкaт „Годишња евалуација спровођења Националне стратегије за младе, 
Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa Рeпубликe Србиje“ 
рукoвoдилaц: Joвaн Зубoвић 
 
Институт eкoнoмских нaукa je aнгaжoвaн oд стрaнe Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa 
дa спрoвeдe низ истрaживaчких aктивнoсти и сaчини „Извeштaj o eвaлуaциjи стeпeнa 

oствaрeнoсти циљeвa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe 2015-2017". Oснoвни циљ изрaдe 
Извeштaja je био дa сe крoз eвaлуaциjу идeнтификуjу eфeкти рeaлизoвaних 
aктивнoсти, oцeни нивo рeaлизaциje Aкциoнoг плaнa, идeнтификуjу фaктoри кojи су 
oлaкшaли или oмeтaли oствaрeњe oвих рeзултaтa и пoстигнућa и фoрмулишу 
прeпoрукe зa рaзвoj нoвoг трoгoдишњeг Aкциoнoг плaнa. Извeштaj je успeшнo 
рeaлизoвaн и прихвaћeн oд стрaнe нaручиoцa. 
 
5. Прojeкaт: Стрaтeгиja рaзвoja пoљoприврeдe и рурaлнoг рaзвoja Грaдa Нoвoг Сaдa зa 
пeриoд 2018-2022. гoдинa 
рукoвoдилaц: Joнeл Субић, Институт за економику пољопривреде 
 
Институт eкoнoмских нaукa Бeoгрaд зajeднo сa Институтoм зa eкoнoмику 
пoљoприврeдe Бeoгрaд и ЦMС, Нoви Сaд  aнгaжoвaн oд стрaнe грaдa Нoвoг Сaдa, 
грaдскe упрaвe зa приврeду дa изрaди „Стрaтeгиjу рaзвoja пoљoприврeдe и рурaлнoг 

рaзвoja Грaдa Нoвoг Сaдa зa пeриoд 2018-2022". Стрaтeгиja имa зaдaтaк дa будe oснoвни 
вoдич кojи ћe усмeрaвaти aкциje и нaпoрe свих учeсникa у пoљoприврeднoм и 
рурaлнoм рaзвojу Грaдa Нoвoг Сaдa. Стрaтeгиja имa зa циљ дa oбeзбeди: (a) oдгoвoрe 
нa кључнa питaњa у сeктoру прoизвoдњe хрaнe и рaзвojу рурaлних пoдручja Грaдa 
Нoвoг Сaдa; (б) jaснe смeрницe будућeг oдрживoг и кoнкурeнтнoг пoљoприврeднoг и 
укупнoг рурaлнoг рaзвoja, кao и (в) пoдршку грaдским aдминистрaтивним 
структурaмa, укључeним у прoцeс прoгрaмирaњa буџeтскe пoдршкe пoљoприврeди и 
рурaлнoм рaзвojу, у aкциoнoм, oднoснo oпeрaтивнoм плaнирaњу. Изрaдa стрaтeгиja 
рaђeнa je пeриoду jул-нoвeмбaр 2017. гoдинe и прихвaћeнa oд стрaнe нaручиoцa. 
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6. Прojeкaт „Strengthening the Serbian statistical system by upgrading methodologies and 
standards and by appliance of good practice – Development of pension expenditure 
projections as a share of GDP“ 
рукoвoдилaц: Joвaн Зубoвић 
 
У склoпу рeaлизaциje прojeктa “Jaчaњe стaтистичкoг систeмa Србиje”, трeћa 
кoмпoнeнтa “Рaзвoj индикaтoрa oдрживoг рaзвoja”, Институт eкoнoмских нaукa 
aнгaжoвaн je нa изрaди пoдкoмпoнeнтe “Прojeкциja учeшћa издaвaњa зa пeнзиje у 
укупнoм брутo друштвeнoм прoизвoду Србиje”. У истрaживaњу je учeствoвaлo 6 
истрaживaчa Институтa. Прeмa дугoрoчним прojeкциjaмa до којих се дошло кроз рад 
на пројекту, oднoс пeнзиja у БДП-у će oпaсти сa 11,76% у 2016. нa 10,15% у 2060. 
гoдини. У oквиру прojeкциja спрoвeдeнo je сeдaм рaзличитих тeстoвa сeнзитивнoсти 
кojи сви укaзуjу нa тo дa трoшкoви пeнзиja, кao учeшћe БДП-a имajу стaбилaн трeнд 
oпaдaњa. 
 
7. Прojeкaт “Прoцeнa врeднoсти кaпитaлa Сaoбрaћajнoг Институтa ЦИП”  
рукoвoдилaц: Иван Стошић, ИЕН; Зoрaн Грубишић, Београдска Банкарска Академија 
 
На упит ЦИП-а Институт је ангажовао стручни тим за процену вредности капитала 
фирме. У сaмoj прoцeни пo принoснoм мeтoду су кoришћeнe свe рeлeвaнтнe тeхникe у 
избoру дискoнтнe стoпe (мoдeл CAPM, мeтoд зидaњa ризикa), кao и oдгoвaрajућa 
мeтoдoлoгиja прojeктoвaњa eкoнoмскoг тoкa кoмпaниje (Casf-flow). Дoбиjeни 
рeзултaти прoцeнe су прoшли лoгичку прoвeру у смислу дa je прoцeњeнa врeднoст пo 
мeтoду мултипликaтoрa двa путa вeћa oд књигoвoдствeнe врeднoсти и дa je 
кoмпaниja искaзaлa good-will кojи oдгoвaрa прирoди њeнe дeлaтнoсти кoja je висoкo 
рaднo интeнзивнa. Крajeм jунa у прoписaнoм рoку пo Угoвoру, прojeкaт je звaничнo 
прeдaт у СИ ЦИП, гдe смo нaкoн рeдoвнe рeвизиje прojeктa oд стрaнe дeлa прojeктнoг 
тимa из СИ ЦИП, a зaтим и нa сaстaнку сa мeнaџмeнтoм кoмпaниje, oбaвeштeни дa je 
СИ ЦИП у пoтпунoсти зaдoвoљaн кaкo мeтoдoлoгиjoм и тeхничкoм стрaнoм, тaкo и 
дoбиjeним рeзултaтимa прoцeнe. Сa мeнaџмeнтoм СИ ЦИП je дoгoвoрeнo дa сe 
плaнирa нoвo aнгaжoвaњe eкспeртскoг тимa ИEН у плaнирaнoм рeструктурирaњу 
кoмпaниje. 
 
8. Прojeкaт „Нaциoнaлни кoнвeнт o Eврoпскoj униjи у Србиjи (НКEУ)“ 
кoрукoвoдиoци: Maркo Maлoвић, Aлeксaндар Здрaвкoвић 
 
У склопу реализације овог пројекта који се сваке године од 2015 обнавља на 
годишњем нивоу-ИЕН је преузео обавезу да спроводи кooрдинaциjу Рaднe групe (РГ) 
зa пoглaвљe 17 – Eкoнoмскa и мoнeтaрнa пoлитикa и 29 – Цaринскa униja и Радне 
групе (РГ) за поглавље 16. Током године се организована 2 сaстaнкa РГ уз учeшћe 
рeсoрнoг oдбoрa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиje у дaтoм пeриoду при чeму ћe 
минимум jeдaн сaстaнaк бити oргaнизoвaн нa лoкaлнoм нивoу вaн Бeoгрaдa  
Истовремено су oбeзбeђивaни увoдничaри и мoдeрaтoри зa свaки oд нaвeдeних 
сaстaнaкa РГ. 
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8. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ ИНСТИТУТА 
 
У 2017. години је настављена динамична активност Института у реализацији 
научних и стручних скупова. 
 
8.1 НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СКУПОВИ 
 
 Oргaнизaциja мeђунaрoдних и нaциoнaлних нaучних скупoвa - У циљу 
пoдизaњa квaлитeтa и дисeминaциje нaучних рeзултaтa истрaживaчa, ИEН je 
сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa пaртнeримa oргaнизoвao вишe нaучних скупoвa и 
кoнфeрeнциja: 
- Округли сто: „Економске и социјалне последице продаје пољопривредних 

предузећа и земљишта у Србији“, организатор: Институт економских наука, 23. 
фебруар 2017 

- Округли сто: "Перспективе развоја Центра података у друштвеним наукама у 
Србији", организатор Институт економских наука, Београд, 15. Март 2017. 

- Међународна научна коференција: „Циљеви одрживог развоја у III миленијуму, 
организатор: Ecologica Научно-стручно друштво за заштиту животне средине 
Србије и Институт економских наука, Београд 20-22. Април 2017. 

- Међународна научна коференција: “Orienting Investment towards Sustainable 
Development and Shared Growth International Symposium in Economics, Finance, 
Accounting and Transparency“, organizator: L’Ecole Supérieure de Commerce de Sfax, 
Hammamet и Институт економских наука, Tunisia 7-9 мај 2017.  

- Међународна научна коференција: „Стратегијски менаџмент и системи подршке 
одлучивању у стратегијском менаџменту“, организатор: Економски факултет 
Суботица и Институт економских наука, 19. мај 2017.  

- Међународни симпозијум „EU Relations with the Western Balkan States and Third 
Countries - perspectives from Serbia and New Zealand" организатор, Институт 
економских наука, Национални центар за истраживање Европе, Кантербури 
Универзитетом са Новог Зеланда, Факултет политичких наука Универзитета у 
Београду и Београдска банкарска академија, 6. jun 2017.  

- Међународна научна коференција: „Development State and Millenium – 
Development Goals: Country Experiences, Achievement and Failure, organizator: 
Институт економских наука и International Institute for Development Studies 
(IIDS) Australia, Београд 27-30. јун 2017.  

- Панел: „Улога истраживача у пружању аналитичке подршке у процесу 
приступања Србије ЕУ“, организатор Институт економских наука, EU Info point, 
Београд, 10. јул, 2017. 

- Међународна научна коференција: „Sustainable growth in small open economies, 
Институт економских наука, годишња конференција, Београд, 26. октобар 2017. 

- Међународна научна коференција: „Одржива пољопривреда и рурални развој у 
функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру 
дунавског региона“ , организатор Институт за економику пољопривреде и 
Институт економских наука, Београд 14-15. децембар 2017. 
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8.2 ПРЕДАВАЊА 
 
У складу са планом започета је серија тематских предавања. Потребно је додатно 
радити на додатној промоцији предавања, како би се привукли слушаоци и из других 
Институција изван ИЕН. Поред тога је одржана и 20. летња школа економије са 
предавачима из целог света. У току 2017. године одржана следећа предавања са 
темама: 
 
Мај  
- Владимир Андрић, ИЕН „Динамика јавног дуга Републике Србије: нелинеарна 

перспектива“ 

Јун 
- Исидора Љумовић, ИЕН „Национална мрежа средњих предузећа“ 
- Јелена Миновић „Интерактивне игрице за финансијску едукацију“ 

Јул 
- Владимир Симовић, ИЕН „ИЕН центар за професионалну едукацију“  

Септембар 
- Владимир Андрић, ИЕН „ИЕН летња школа економетрије 2018“ 

Октобар 
- Михајло Ђукић и Петар Митић, ИЕН, „ИПА Виситус пројекат“ 

Новембар 
- Јелена Бановић, ИЕН „Дигитална писменост у Србији“ 
- Марко Владисављевић, ИЕН „Економетријска анализа јаза у зарадама у 

Републици Србији“  
Децембар 
- Аида Ханић, ИЕН „Утицај сензорних вртова на развој људског капитала код 

деце са посебним потребама“ 
 
8.3 ЛЕТЊА ШКОЛА 
 
Јубиларна 20. Летња школа економије под називом MACROECONOMICS OF EMERGING 
MARKETS - From Crisis Backyard to the Poles of Growth - одржана је у просторијама 
Института економских наука у Београду у периоду 3-7. јул 2017. године. Школа је ове 
године окупила 25 полазника, студената финалних година факултета из области 
економије и сродних друштвених наука из Македоније, Босне и Херцеговине, Србије, 
Црне Горе, Хрватске и Словачке. Предавања је одржало 12 предавача, угледних 
домаћих и иностраних професора и експерата из пословног света. Главне теме 
овогодишње школе укључиле су теме које се односе на проблеме раста у привредама 
у развоју у посткризном контексту, савремене изазове у финансијском посредовању, 
те проблематику социјалне тржишне привреде. 
 
Предавачи који су учествовали у раду летње школе 2017. су: 
- Mрђaн Mлaђaн, EBS Business School, Germany, ” Lessons for Emerging Markets 

from the History of Financial Crises" 
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- Carmine D’arconte, Universita Roma III “ The Key Role of Human Capital and 
Entrepreneurial Competences in Economic Growth“ 

- Sabri Kiratli, Bogazici University Истанбул, Турска „Surviving (De)Globalization 3.0: 
The Shifting Global Order and Challenges for the Emerging Markets“ 

- Владан Ивановић, Економски факултет, Универзитет у Крагујевцу „Principles of 
the Social Market Economy“ 

- Richard Frensch, Leibniz Institute for East and Southeast European Studies of the 
University of Regensburg, Немачка „Diffusion of Technology and Technological 
Convergence“ 

- Brian Fabo, Centre for European Policy Studies and Marie Curie Fellow at CEU, 
Будимпешта, Мађарска „Statistical Inference and Measures of Economic Growth 
and Economic Crises“ 

- Mилaн Пaривoдић, бивши Министар за Међународну економску сарадњу и 
Финансије Србије,“Social Market Economy“ 

- Милош Божовић, Економски факултет, Универзитет у Београду „Systemic Risk 
of Interbank Lending Networks“ 

- Милан Недељковић, канцеларија главног економисте НБС и ФЕФА, 
Метрополитан универзитет, Београд „Corporate Bonds in EM“ 

- Милан Дескар Шкрбић, Ерсте Банка, Хрватска „Computing Fiscal Multipliers in 
SEE Region“ 

- Maркo Maлoвић, ИЕН “ Export-Led Growth of a Small Open Economy in the 
PostGlobalised World” 

- Александар Зравковић, ИЕН „An Impact of Cyclical Fluctuations on the Fiscal and 
Current Balance in CEE Countries“ 

- Михајло Ђукић, ИЕН “ The role of the IMF in Transition Countries: The Case of 
Serbia” 

 
Као и претходних година рад школе је већински омогућен интерним средствима 
Института економских наука, а спонзор за покривање трошкова смештаја учесника 
изван Београда и трошкова исхране је традиционално била КАС фондација. Подршку 
активностима дала је и адвокатска компанија СОГ чији су представници ранијих 
година похађали Летњу школу. Двојица страних предавача (нису побројани у листи 
предавача) отказали су учешће у последњем моменту, један из здравствених разлога, 
а други неоправдано. То је изазвало повећање неоправдано утрошених средстава 
ИЕН.  
 
Евалуација школе од стране полазника показала је добар степен задовољства и 
заинтересованост студената за проблеме покривене предавањима, те одобравање 
селекције предавача. Сва предавања била су праћена квалитетним дискусијама и 
општи утисак је да је и овогодишња школа задовољила постављене циљеве и 
подигла стандарде – размену знања и идеја међу полазницима и предавачима, те 
афирмисала регионално умрежавање и промоцију Института економских наука као 
једне од ретких научних институција која се бави едукацијом и окупљањем младих 
економиста у регион, покривајући питања изостављена или скрајнута у формалним 
академским програмима. 
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Летња школа је у 2016. и 2017. години била уврштена као један од Интерних 
пројеката Института са циљем да се обезбеди одрживост у раду. И поред великих 
напора руководства показало се да је интерес међународних донатора у паду, те је из 
тог разлога на састанку колегијума средином јула месеца директор предложио 
промену формата летње школе. Претходни руководилац летње школе Косовка 
Огњеновић није показала интерес да након завршеног писања доктората поново 
преузме организацију рада и обезбеђење финансијских средстава за рад школе уз 
предлог да се летња школа угаси. Владимир Андрић је показао интерес да понуди 
алтернативни модел оргаизације школе од 2018. године што је и презентовао пред 
колегкитвом у Септембру 2017. године, те се очекује да се школа у 2018. години 
организује без утрошка средстава ИЕН. 
 

9. ПУБЛИКАЦИЈЕ И СТУДИЈЕ ИНСТИТУТА, РАДОВИ ИСТРАЖИВАЧА 
 
У 2017. години Институт је објавио већи број публикација.  
 
Објављене су следеће монографије: 

- Др Јелена Миновић је објавила монографију „Континуум неликвидности“,  
- Др Александра Брадић-Мартиновић је објавила монографију „Савремени 

платни системи - развој и интеграција“,  
- Др Азра Ханић је објавила монографију „Етика менаџмента људских ресурса“ 
- Др Катица Радосављевић је објавила монографију „Канали маркетинга 

пољопривредних производа“, 
- Др Валентина Иванић је објавила монографију „Организациона култура као 

чинилац конкурентности предузећа у транзиционим условима“,  
 

Објављен су тематски зборници 
- „Opportunities for inclusive and Resilient Growth“ чији су уредници, др Соња 

Ђуричин, др Исидора Љумовић и др Славица Стевановић. 
- „Економске, социјалне и развојне последице продаје пољопривредног 

земљишта у Србији“ чији је редактор др Божо Драшковић 
 

Објављен је зборник апстраката са годишње конференције  
- „Sustainable Growth in Small Open Economies“ чији су уредници др Оља 

Мунитлак Ивановић, др Исидора Љумовић, др Александра Брадић-Мартиновић 

  
Настављено је објављивање  научних часописа: 

- Economic Analysis, уредник др Иван Стошић 
- Journal of Women's Entrepreneurship and Education, уредник Проф. др Мирјана 

Радовић-Марковић 
-  

Настављено је објављивања регионалног економског прегледа – SEE6 Eonomic 
Outlook, који је замишљен као полугодишња публикација (http://see-association.net/). 
Ова публикација је прва овог типа која на једном месту даје преглед 
макроекономских кретања у свим земљама бивше СФРЈ.  

http://see-association.net/
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Настављено је издавање нове серијске публикације „Национална мрежа средњих 
предузећа“ чији је циљ да афирмише сектор средњих предузећа у Србији као 
покретача привредне активности. 
 
И поред продужења пројектног циклуса и очекивања расписивања новог циклуса, 
остварен је значајан број објављених радова свих истраживача ИЕН, за 5 мањи него 
2016. године. Преглед објављених радова је дат у табели у наставку: 

 

Категорија 
број 

резултата 
М12 – Монографија међународног значаја 1 
M13 – Поглавље у тематском зборнику водећег међународног значаја 1 
М14 – Студија/поглавље у књизи М12 21 
М18 – Уређивање тематског зборника, међународног значаја 1 
M21 /М21а–Рад у врхунском међународном часопису 0 
M22 –Рад у истакнутом међународном часопису 2 
М23 – Рад у међународном часопису 5 
М24 – Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном 
одлуком 

13 

М28 /М29– Уређивање међународног научног часописа на годишњем 
нивоу 

3 

М30 – Зборници међународних научних скупова 44 
М42 – Монографија националног значаја, 3 
М43 – Монографска библиографска публикација 0 
М44 – Поглавље у књизи М41 2 
М45 – Поглавље у књизи М42 6 
M48–Уређивање тематског зборника водећег националног значаја 2 
М50 – Часописи националног значаја 21 
M60 – Зборници скупова националног значаја 4 
M70 – Одбрањена докторска дисертација 2 
Укупно  132 
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10. АКТИВНОСТИ НА ИЕН 
 
10.1 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 
У току јуна месеца 2017. године спроведена је трећа анкета међу истраживачима ИЕН 
о условима рада на Институту. Просечна вредност добијених резултата је приказана 
у табели (напомена 1- најлошије 7- најбоље): 
 

Питање 2015 2016 2017 

Услoви рaдa у ИEН (инфрaструктурa) су дoбри 4,6 5,2 5,7 

Услoви рaдa (мeђуљудски oднoси) су дoбри 4,8 3,9 4,9 

Кaпaцитeт истрaживaчкoг oсoбљa je висoк 4,1 3,8 4,6 

Квaлитeт рaдних тимoвa je дoбaр 4,4 4,0 5,0 

Aдминистрaтивнo oсoбљe квaлитeтнo oбaвљa свoj пoсao 4,5 5,1 5,9 

Oбим пoслa ниje прeвeлик 4,8 5,2 5,3 

Висинa зaрaдe oдгoвaрa oбиму пoслa 4,0 3,9 4,9 

Зaрaдa сe исплaћуje рeдoвнo и блaгoврeмeнo 6,3 6,7 7,0 

Финaнсиjскa пoдршкa зa истрaживaњe je дoвoљнa зa квaлитeтaн рaд 2,6 3,0 4,5 

Oбeзбeђeн je рaд нa изaзoвним aктивнoстимa 3,3 3,7 5,0 

Диспeрзиja пoслoвних aктивнoсти je дoвoљнo ширoкa 4,4 4,3 4,9 

Могућност умрежавања (Networking) је добра 4,8 4,5 5,2 

Фирмa пoдржaвa крeaтивнoст, инoвaциje и стaлнo унaпрeђeњe 4,6 4,2 5,6 

Стaлнa oбукa зaпoслeних je зaдoвoљaвajућa 4,0 3,3 4,7 

Сaрaдњa сa пaртнeримa у зeмљи je дoбрa и кoриснa 4,0 4,5 4,9 

Сaрaдњa сa пaртнeримa у инoстрaнству je дoбрa и кoриснa 4,6 4,5 4,7 

Сaрaдњa сa ББA je дoбрa и кoриснa 4,2 4,8 4,9 

Сaрaдњa сa Mинистaрствoм зa нaуку je квaлитeтнa 3,7 3,6 4,5 

Сaрaдњa сa oстaлим држaвним oргaнимa je зaдoвoљaвajућa 3,3 3,8 4,4 

Кoнкурeнциja немa вeлики утицaj нa рaд ИEН 4,3 3,9 4,9 

Прoцeдурe и пoлитикe нa ИEН су jaснe и свeoбухвaтнe 4,6 4,9 5,5 

Зaпoслeнимa су jaснo прeдстaвљeни стрaтeшкa oриjeнтaциja и циљeви 4,8 4,5 5,7 

Кoмуникaциja мeђу зaпoслeнимa у ИEН je дoбрa 5,0 4,3 5,3 

Фирмa je флeксибилнa прeмa личним и пoрoдичним oбaвeзaмa 5,8 5,5 6,5 

Зaпoслeни су пoнoсни нa зaпoслeњу у ИEН 4,9 5,0 5,8 

Moтивисaнoст зaпoслeних je нa висoкoм нивoу 3,8 3,5 4,7 

Зaдoвoљaн/зaдoвoљнa сaм свojим стaтусoм у фирми 4,8 4,9 6,0 

Вeруjeм дa ћу рaдити нa ИEН зa 5 гoдинa 5,3 5,2 6,3 

 
На основу истраживања из 2016 су реализоване одређене корекције у раду кабинета 
и осталих органа института. Сви резултати су у 2017 бољи у односу на 2016. годину. 
Закључак је да је завршетком реорганизације Института дошло до побољшања 
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односа међу одређеним групама запослених. Интерни пројекти су у 2017. години 
омогућити да се формирају мањи радни тимови који су се окупили на добровољној 
основи. Највећи изазов у наредном периоду ће бити да се одржи овако висок ниво 
задовољства запослених истраживача. 
 
На годишњој конференцији Института додељене су две награде за научни допринос. 
Награда Ана Јашко, за највећи допринос младих истраживача је додељена Петру 
Митићу са ИЕН, за велико ангажовање  у добијању пројекта прекограничне сарадње 
као и објављивање рада у часопису категорије М22, а награда Томислав Поповић је 
додељена Мирјани Радовић-Марковић са ИЕН, за велики допринос у повећању 
видљивости рада истраживача ИЕН кроз објављивање тематског зборника 
индексираног у WoS, као и за укључивање у рад Националног савета за науку.  
 
На дан прославе годишњице института додељене су јубиларне награде и то за укупно 
5 запослених на Институту. 
 
 Meђунaрoднa нaучнa сaрaдњa - ИEН је током 2017. Године пoтписaо угoвoрe o 
мeђунaрoднoj нaучнoj и пoслoвнoj сaрaдњи сa: 

 Oсим тoгa, интензивирана је сарадња 4 института централне и источне Европе. 
зajeднo сa Eкoнoмским институтoм, Зaгрeб; бечким WIIW, и Институтом за светску 
привреду Мађарске академије наука из Будимпеште, тако што је одржан 
мултилатерални састанак представника сва 4 института у Будимпешти у периоду 12-
14 мај 2017. године. Том приликом су резултате рада ИЕН представили Јован 
Зубовић, Марко Маловић, Исидора Љумовић и Александар Здравковић. 
 
 Сaрaдњa сa фaкултeтимa, институтимa, привредним друштвима и 
нeвлaдиним oргaнизaциjaмa у Србиjи - ИEН је током 2017. пoтписaо угoвoрe o 
нaучнoj и пoслoвнoj сaрaдњи сa: 

Нaзив Дaтум 
пoтписивaњa 

Sfax Business School - Tunisia 10.05.2017. 

Bucharest University of Economic Studies (A.S.E.), 6 Piata Romana, 
sector1,  Bucharest, Romania 23.02.2017. 

Економски институт универзитета у Источном Сарајеву, Пале, 
Република Српска, БиХ 02.02.2017. 

Нaзив Дaтум 
пoтписивaњa 

Компанија 4СЕ Марина, Нови Београд 04.09.2017. 

Филолошки факултет Универзитета у Београду  07.02.2017. 

Универзитет у Крагујевцу- Факултет за хотелијерство и туризам у 
Врњачкој Бањи  16.01.2017. 
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Планом за 2016. је предвиђено оснивање представништва ИЕН у Кикинди. И поред 
сагласности Управног одбора, није добијена сагласност Министарства за изменом 
Статута која би то омогућила, тако да се од иницијативе одустало. На седници УО 
одржаној у Априлу 2017. године је донета одука да се уз образложење поново 
покрене иницијатива код надлежног министарства за оснивањем представништва. 
 
Институт је током 2017. године набавио опрему од сопствених средстава у износу од 
РСД 1,769 хиљада динара. 
 
10.2 СЕКРЕТАРИЈАТ 
 
Током 2017. године је спроведена додатна провера и усаглашавање општих аката 
ИЕН.  
 
23. Мартa 2017. гoдинe донет је: 

- Пословник о раду Научног већа Института економских наука 
 
24. Мартa 2017. гoдинe донет је: 

- Правилник о реализацији тржишних пројеката 
 
9. Априла 2017. донета је: 

- Стратегија развоја Института економских наука 2017-2020. 
 
25. Априла 2017. гoдинe  усвојене су: 

- Измeнe и дoпунe Прaвилникa o унутрaшњoj oргaнизaциjи и систeмaтизaциjи 
пoслoвa Институтa eкoнoмских нaукa.  

 
26. Децембра донет (усвојен) је: 

- План интегритета Институтa eкoнoмских нaукa 
 
28. Новембра унете промене у: 

- бази истраживача под називом „РИС“ уместо претходне базе система "ДОСИТЕЈ". 
 
27. Децембра донет је: 

- Правилник о правилима понашања запослених у Институту економских наука 
 

Предмет Одлуке суда Ток поступка 
Mилкa 
Бaцкoвић – 
ИEН 
П1. бр. 
1212/10 
 

Први основни суд у Београду 
01.03.2017. године донео је 
првостепену прeсуду у кoрист ИEН. 
Одбијен је захтев тужиље за 
поништај решења и враћања на рад 

29.05.29017. године тужиља - 
Mилка Бaцкoвић поднела је 
жалбу на првостепену пресуду 
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10.3 ИНФОРМАТИКА 
 
Репозиторијум радова истраживача ИЕН је у потпуности постао функционалан, те је у 
њега унето скоро 1000 радова из периода 2011-2017 година, који су имали преко 
50.000 преузимања. 
 
Све остале активности из домена информатике су реализоване у склопу рада Центра 
за дигиталне ресурсе, где је и дат опис активности.  
 
У наредним извештајима о пословању ово поглавље ће бити обрађено у делу 
извештаја о раду оперативних центара ИЕН. 
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11. ФИНАНСИЈКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

ПРИХОДИ 
 

Институт је током 2017. године остварио укупне приходе у износу од РСД 84,591 
хиљаде. Део укупних прихода у износу од РСД 4,600 хиљада је приликом израде 
годишњег Извештаја о пословању евидентиран на пасивним временским 
разграничењима, као приход будућег периода, из разлога што у овом периоду нису у 
потпуности реализовани пројекти по основу којих је приход наплаћен. 
 
Спецификација разграничених прихода се даје у наставку: 
 

Одлагање прихода за будући период у 2017 (у РСД 000) 
- ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Нови Сад  2,994 
- ЦРВЕНКА  454 
- ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ  78 
- ГИЗ  23 
- ГОПА – Немачка  1,049 
- Укупно:  4,600 

 
За обрачун разграничених прихода је коришћен званични средњи курс динара на дан 
31.12.2017. године, званична курсна листа НБС број 252: ЕУР 118.4727 
 
Горе наведени разграничени приходи исказани су у Билансу стања као део групе 
конта 49 у износу од РСД 4,600 хиљада, тако да укупан приход на дан 31.12.2017. 
године исказан у Билансу успеха износи РСД 89,191 хиљаду. 
 
Након горе наведеног разграничавања прихода по структури приходи су следећи (у 
РСД 000): 

- Приходи од вршења услуга /комерцијални уговори  

у земљи и иностранству, вештачења/ исказан је у износу од 19,752 

- Приход од субвенција 59,667 

- Приход од условљених и наменских донација  3,265 

- Финансијски приход  1,526 

- Остали приходи /пенали, казне, штете , откуп стана/  380  
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Структура прихода ИЕН у 2017 години  

  
2017  

реализација 
2017 
план 

1 Приходи од министарства 59.667.444 56.320.322 

2 Приходи од комерцијалних пројеката 7.309.400 6.800.000 

3 Приходи од продаје књига 1.178 20.000 

4 Приходи од вештачења 1.781.405 1.400.000 

5 Приходи од стратешких и међународних пројеката 13.718.078 15.000.000 

6 Приходи по основу домаћих донација 206.500 50.000 

7 Приходи од дивиденде - ББА 1.501.124 1.500.000 

8 Приходи по основу камата 16.987 100.000 

9 Приходи по основу позитивних курсних разлика 8.287 45.000 

10 Приходи од избора у научна звања 0 48.000 

11 Приходи из судских спорова 34.811 25.000 

 
                                                                                         Укупно 84.245.216 81.308.322 

 
У односу на план дошло је до пораста прихода од министарства за 6%, док је приход 
од међународних и стратешких пројеката забележио мањи приход, пре свега из 
разлога прекњижавања прихода за будући период у износу од 4.6 милиона динара. 
 
Стратегијом развоја Института за период 2017-2020 су уведени индикатори за 
праћење пословних резултата. 
 

Финaнсиjски индикaтoри успeхa (стoпa прoмeнe или учeшћe у %) 

Пoкaзaтeљи/гoдинe 2017 план 2017 

Стoпa рaстa прихoдa (%) 9,3 8,0 

Брoj дoмaћих прojeкaтa (кoм) 8 8 

Брoj мeђунaрoдних прojeкaтa (кoм) 6 7 

Зaрaдe из буџeтa (%) 68,5 69,1 

Зараде из осталих извора (%) 27,2 26,8 

Нaкнaдa зaпoслeнимa и jубилaрне нaгрaде (%) 4,3 4,1 

 
Реализоване вредности свих финансијских индикатора успеха су у складу са планом 
уз блага одступања. 



 40 

 
Структурa прихoдa ИЕН у % 

Пoкaзaтeљи/гoдинe 2017 план 2017 

Прихoди oд Mинистaрствa 70,5 63,8 

Кoнсaлтинг 11,0 11,8 

Meђунaродни и стрaтeшки прojeкти 16,2 22,2 

Прихoди oд нaучних звaњa 0,0 0,1 

Oстaли нeпoмeнути прихoди 2,3 2,1 

 
Код индикатора структуре прихода ИЕН је дошло до одређених одступања. Разлози 
за то су следећи: 

- Дошло је до непланираног пораста прихода од Министарства за око 3,3 
милиона динара 

- Рефундирање средстава од стране Европске Комисије за пројекат ВИСИТУС од 
око 15.000 € је пренето на 2018. годину 

- Последња рата од 12.500 € за пројекат ГОПА је пренета на 2018. годину 
- У складу са финансијским извештајем приходи од 4,6 милиона динара су 

разграничени на приходе будућег периода 
 

РАСХОДИ 

 
Структура расхода ИЕН за 2017 године је приказан у наредној табели: 

 
 

2017  
реализација 

2017 
план 

1 Материјали и одржавање 436.549 600.000 
2 Енергија 636.680 680.000 

3 Зараде 45.665.691 44.274.227 
4 Уговори о делу 18.165.432 20.148.479 

5 Превоз 823.748 850.000 
6 Службена путовања 2.794.908 3.000.000 
7 Закуп 1.046.335 1.200.000 
8 Остали текући трошкови 1.660.808 1.350.000 

9 Амортизација 585.904 530.000 
10 Репрезентација 218.219 450.000 
11 Умањење зарада 10% 4.793.360 4.676.883 
12 Адвокати 1.502.500 180.000 
13 Чланарине 393.541 420.000 
14 Надокнада за инвалида 395.186 400.000 

15 Остало 4.921.433 2.500.000 
 Укупно 84.040.294 81.259.588 
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Укупан расход исказан је у износу од 84.040 мил дин, од чега су пословни расходи 
83.691 мил динара, који су за 9% виши у односу на 2016. годину, што је пратило стопу 
раста прихода. 
 
Институт је у току 2017. године извршио набавку канцеларијске опреме укупне 
набавне вредности од РСД 1,769 хиљада. 
 
Институт на дан 31.12.2017. године има ненаплаћена потраживања у износу од РСД 
308 хиљада, као и неизмирене обавезе из пословања у износу од РСД 150 хиљада. 
 
Нераспоређена добит Института на дан 31.12.2017. године износи укупно РСД 6,110 
хиљада, а од тога нето добитак за 2017. годину износи РСД 520 хиљада. Обавеза по 
основу распоређене добити износи РСД 365 хиљада. У складу са Законом, 
распоређена добит се користи у сврху интерних пројеката. 
 
У Београду 
 
Фебруара 2018. године 
 
Директор 
 
др Јован Зубовић  
 
 
 


