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1.	ОПШТИ	ПОДАЦИ	
	
Институт економских наука - ИEН основан је 1958. године као Одељење за еко-
номска истраживања и методологију планирања Савезног завода за привредно 
планирање. Под тим именом деловао је до 1962. године, када је Уредбом СИВ-a 
формиран као Југословенски институт за економска истраживања ("Сл. лист 
ФНРJ" бр. 52/62). Одлуком Окружног привредног суда у Београду од 16.1.1969. го-
дини ИEН је добио садашњи назив Институт економских наука. Одлуком Скуп-
штине СР Србије РС бр. 92 од 15.12.1977. године (Службени гласник СР Србије, бр. 
51/77) Република Србија је преузела вршење оснивачких права над Институтом 
економских наука из Београда.	
	
Одлуком Министарства Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(у даљем тексту Министарство) број: 660-01-00013/8 од 03.11.2015. године, 
Институт економских наука у Београду акредитован је као научни институт – 
установа у области друштвених наука – економија – за обављање научноистражи-
вачке делатности од општег интереса, јер испуњава услове прописање Законом од 
научноистраживачкој делатности и услове прописање Правилником о вреднова-
њу научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких 
организација. Институт економских наука у Београду уписан је у Регистар науч-
ноистраживачких организација у складу са чланом 62. став 3. Закона о научноис-
траживачкој делатности. 
 
Институт економских наука је регистрован код Привредног суда у Београду, пре-
ма Решењу број 1. Фи-323/2011, од 02.06.2011. године и уписан у регистарски у-
ложак број 1-577-00.  
 
Оснивач Института економских наука је Република Србија. ИЕН послује средстви-
ма у државној својини, користи непокретности и друга средства у складу са Зако-
ном којим се уређују средства у својини Републике. Основни подаци о ИЕН су:: 
 
Пун назив: Институт економских наука, Београд 
Адреса: Змај Јовина 12, 11000 Београд 
Облик организовања Установа 
Облик својине: Државна 
Број запослених: 46 
Матични број: 07041144 
Порески број: 100039204 
Шифра основне делатности: 73201 
Електронска адреса: office@ien.bg.ac.rs 
Сајт: www.ien.bg.ac.rs 
Телефон: +381 11 26 29 950, +381 11 26 23 055 
Директор: др Јован Зубoвић 
Година оснивања: 1958. 
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2.	ОРГАНИЗАЦИОНА	СТРУКТУРА	
	
Институт економских наука је од 2016. године уређен у мрежну организациону 
структуру. На тај начин је обезбеђен баланс између функционалне и пројектне 
структуре. Овим се жели постићи већа искоришћеност свих ресурса ИЕН, пре свега 
запослених. Стратегијом’25 је предвиђено да се до 203. године спроведе реоргани-
зација рада ИЕН, на такав начин да се пет оперативних центара трансформише у 
два сектора, и то за основна и за примењена истраживања. Од почетка 2022. годи-
не, Центар за дигиталне ресурсе престаје са радом. Део активности прелази  ди-
ректно на Кабинет директора, односно на библиотеку, док се активности Дата 
Центра Србије (ДЦС) издвајају нову издвојену целину под надлежношћу директо-
ра. Очекује се да  од 2023. или 2024. године започне са самосталним радом као 
„Spin-off“ Института. Средином 2021. године је департмана за пословну економију 
подељен на два департмана и то Департмана за дигиталну економију и Департман 
за економију иновација. Због малог интереса запослених, одустало се од форми-
рања Департмана за секторску економију. Од почетка 2022. године, сви истражи-
вачи су Уговором о раду распоређени на своје примарне Департмане, док имају 
могућност учешћа у раду и свих осталих. 
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2.1	ОПЕРАТИВНИ	ЦЕНТРИ	
 
У Институту постоје четири организациона центра и то: 

- Центар за основна истраживања (ЦОИ), 
- Центар за стратешку сарадњу (ЦСС), 
- Центар за међународну сарадњу (ЦМС), 
- Центар за сарадњу са привредом(ЦСП), 

 
2.2	ИСТРАЖИВАЧКИ	ДЕПАРТМАНИ	
 
Истраживачки департмани у ИЕН оформљени су почетком 2016. године, а у мањом 
обиму су реорганизовани од 2020. године, тако да данас укључују: 

- Макроекономија, 

- Економија животне средине, 

- Економија благостања, 

- Дигитална економија, 

- Економија иновација 

- Економска историја и теорија и 

 
2.3.	КАБИНЕТ	ДИРЕКТОРА	(АДМИНИСТРАТИВНО‐ТЕХНИЧКА	СЛУЖБА)	
 
Кабинет директора, са административно-техничком службом, чине помоћник Ди-
ректора за финансије, као и 7 запослених особа у ИЕН, као и ангажована лица на 
основу обављања повремених послова, односно уговора о делу. Службу чине 
секретаријат, рачуноводство, портирница, инфо и интернет центар и библиотека. 

 

3.	ПЛАН	АКТИВНОСТИ	У	2022	
 
3.1	ОПЕРАТИВНИ	ЦЕНТРИ	
	
План активности центара су припремили руководиоци центара, на основу очеки-
ваних активности у 2022. години, а у складу са претходним договорима на редов-
ним састанцима колегијума ИЕН, и са координаторима истраживачких департма-
на. У наставку следи план активности по центрима.  
	

а)	Центар	за	основна	истраживања		

 

Основни	циљ	
	
У	складу	са	стратешким	циљевима	ИЕН,	основни	циљ	ЦОИ	је	унапређење	квалите‐
та	научноистраживачког	рада	кроз	повећање	броја	радова	у	врхунским	часописи‐
ма,	повећање	цитираности	у	кључним	индексним	базама,	унапређење	капацитета	
за	реализацију	пројеката	Фонда	за	науку,	 подизање	компетенција	истраживача	и	
дисеминацију	резултата	научноистраживачког	рада.		
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Руководилац центра:  
др Исидора Бераха (циљеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) 

Чланови:  
др Петар Митић (циљеви 1 и 8) 
др Аида Ханић (циљеви 1, 3, 5, 8) 
др Јелена Миновић (1 и 8) 
др Лара Лебедински (1, 5, 8) 
ма Марија Антонијевић (циљеви 1 и 8)  

 
Специфични	циљеви	за	2022.	годину	су:	

1) Праћење и оцена (квантитативна и квалитативна) остварених резултата са 
посебним фокусом на радове објављене на SCI и SSCI листама и цитираност 
у бази Web of Science (WoS). 

2) Унапређење капацитета за реализацију пројеката кроз усмеравање, праће-
ње и подстицање јачања департмана. 

3) Јачање компетенција истраживача кроз усмеравање и подршку рада депар-
тмана. 

4) Подстицање учешћа истраживача на научним конференцијама у циљу ди-
семинације резултата научноистраживачког рада. 

5) Организација научних догађаја ИЕН. 
6) Унапређење часописа EA и JWEE кроз праћење примене Правилника о уре-

ђивању и издавању научних часопис ИЕН. 
7) Праћење развоја подмлатка кроз примену Програма развоја научноистра-

живачког подмлатка Института економских наука 2019-2023. 
8) Даље унапређење система планирања, праћења и извештавања о остваре-

ним резултатима и координације рада департмана. 
 

Циљ	 Jaн	 Фeб	 Maр	 Aпр	 Maj	 Jун	 Jул	 Aвг	 Сeп	 Oкт	 Нoв	 Дeц	
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             

 
У 2022. години планирају се укупно 124 научна резултата у следећим категорија-
ма: 
 

Категорија	 Број	резултата	
М13 2 
М14 16 
М21а 2 
М21 1 
М22 4 
М23 9 
М24 7 
М31 2 
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М33 5 
М34 29 
М42 4 
М45 8 
М51 19 
М52 6 
М61 1 
М63  1 
М64 2 
М121 1 
М123 3 
М124 2 
Укупно	 124	

 
Посматрано по департманима, планирају се следећи резултати: 

Категори-
ја\ број 
резултата	

Макроеко‐
номија	

	Дигитална	
економија		

Економи‐
ка	инова‐
ција	

Животна	
средина	

Економија	
благоста‐

ња	

Економ‐
ска	исто‐
рија	и	
теорија	

M11       
М12       
M13      2 
М14 5 1 2 3 4 1 
М21а     2  
М21     1  
М22 1  1 1 1  
М23 1 1 1 3 3  
М24 2    5  
М31 1  1    
М33 1 3     
М34 7 4 5 5 8  
М41       
М42 1  1  1 1 
М45 1  2   5 
М51 3 7  3 2 4 
М52 3 2   1  
М53       
M61      1 
М63  1     
M64  2     
M121     1  
М122       
M123  1  1 1  
М124 1  1    
М70       
Укупно	 27	 22	 15	 16	 30	 14	

 
У 2022. години планира се организација следећих научних скупова: 
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Назив 
Место и време 
одржавања 

Врста Организатор 

European Economies after 
Covid-19: Challenges and 

Implications for the 
Macroeconomic Policy 

Београд, окто-
бар 2022. 

14. годишња међуна-
родна научна конфе-

ренција 
ИЕН 

Applied Economics 
Conference – Labour, Health 

and Welfare 

Београд, сеп-
тембар 2022. 

Научна конференција 

ИЕН - Департман за 
економику благо-
стања и Универзи-
тет у Атверпену 

Стратегијски менаџмент и 
системи подршке одлучи-
вању у стратегијском ме-

наџменту – СМ2022 

Суботица, мај 
2022. 

Међународна научна 
конференција 

Економски факул-
тет Суботица, ИЕН  

Global economic trends - 
challenges and opportunities 

Београд, но-
вембар 2022. 

Међународна научна 
конференција 

ББА, Faculty of 
Economics, Peoples' 

Friendship University 
of Russia, ИЕН 

Економика пољопривреде Београд, де-
цембар 2022. 

Међународна научна 
конференција 

ИЕП, ИЕН и други 

Дигиталне компетенције Београд, де-
цембар 2022. 

Научна конференција 

ИЕН – Департман за 
дигиталну економи-

ју и Australian 
College of Kuwait 

Иновације и конкурентност 
Београд, јун 

2022. 
Округли сто 

ИЕН – Департман за 
економику иноваци-

ја 
Електрична и хибридна 
возила - јавне политике 

Београд, јун 
2022. 

Округли сто 
ИЕН – Департман за 
животну средину 

Оцена кретања приуштиво-
сти дуванских производа 

Београд, но-
вембар 2022. 

Округли сто ИЕН  

 

б)	Центар	за	стратешку	сарадњу	

 
Основни	циљ	
	
Коришћење	 истраживачких	 капацитета	ИЕН	 у	 процесима	 креирања	 јавних	 поли‐
тика	и	постизање	видљивости	ИЕН	од	стране	државних	органа	као	институције	
која	има	углед	и	репутацију	квалитетне	и	непристрасне	истраживачке	институ‐
ције	и	капацитете	да	реализује	истраживања	релевантна	за	доносиоце	одлука.	
 
Руководилац:  

др Дарко Марјановић (циљеви 1,2,3,4 и 5) 
 
Чланови: 

др Ивана Домазет (циљ 4) 
др Милена Којић (циљ 2) 
др Марија Мосуровић (циљ 5) 
ма Бобан Недељковић (циљ 1) 
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Смисао постојања Центра за стратешку сарадњу огледа се у настојању да се ИЕН 
стратешки позиционира као институција која представља значајног партнера 
државним органима и организацијама цивилног друштва у процесима креирања и 
спровођења економске политике и друштвених реформи. У складу са тим, актив-
ности Центра укључују одржавање добре сарадње и успостављање партнерских 
односа са свим релевантним организацијама које утичу на процесе креирања јав-
них политика у Републици Србији. 
 
Специфични	циљеви	за	2022.	годину	
	

1. Праћење отворених позива, редовно извештавање и ажурирање интерне 
базе. 

2. Информисање координатора Департмана о расписаним позивима у за-
висности од области истраживања, пружање подршке истраживачима 
ИЕН у процесу успостављања сарадње са државним институцијама које 
се могу јавити као потенцијални корисници услуга, као и вођење еви-
денције о пријављеним стратешким пројектима. 

3. Остваривање контаката са свим институцијама са којима желимо да 
(поново) успоставимо сарадњу. 

4. Одржавање контаката са институцијама са којима сарађујемо и очување 
видљивости ИЕН. 

5. Припрема материјала и публиковање Билтена ИЕН (квартално) 
 
Календар активности ЦСС: 
 

Циљ	 Јан	 Феб	 Мар	 Апр	 Мај	 Јун	 Јул	 Авг	 Сеп	 Окт	 Нов	 Дец	
1.             
2.             
3.             
4.             
5.             

 

в)	Центар	за	међународну	сарадњу	

 
Основни	циљ	
	
Примарни	 циљ	 Центра	 за	 међународну	 сарадњу	 је	 пружање	 подршке	
истраживачима	у	реализацији	међународних	научних	и	стручних	активности,	пре	
свега	у	складу	са	Правилником	о	вредновању	научноистраживачког	рада	и	Закона	о	
научноистраживачком	раду.	
 
Руководилац:   

др Аида Ханић   
 
Чланови:   

др Михајло Ђукић 
др Елена Јовичић 
др Михаило Пауновић 
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др Валентина Вукмировић 
др Милена Лазић 
др Марко Миљковић  

 
Специфични	циљеви	за	2022.	годину	су:	
 

1) Наставак рада на умрежавању и јачању научне сарадње са институцијама у 
иностранству у циљу учешћа на заједничким скуповима и публиковању ра-
дова; 

2) Праћење реализације и вођење кварталне евиденције о пројектима COST 
Акција,  пројекта HumMingBird – Horizon2020, пројекта Accelerating Progress 
on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-Income Countries и других 
међународних пројектно-истраживачких активности односно KFAS Kuwait, 
Australian College of Kuwait, CESSDA, Inter-Edu, Европска Комисија - Twinning 
Western Balkans Special (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02-01, Светске 
здравствене организације у домену економике здравља  

3) Продубљивање отпочете сарадње са групом научних институција 
Hexalateral; 

4) Учешће у припреми материјала и публиковању Билтена ИЕН; (bудући да 
испред сваког департмана постоји по један представник, сви позиви за про-
јекте ће се координаторима достављати преко представника департмана); 

5) Јачање сарадње са партнерима у оквиру публикације SEE Outlook; планира-
на међународна годишња конференција ИЕН за 2022. годину ће се органи-
зовати од стране департмана за макроекономију где су сви партнери SEE 
истовремено и суорганизатори чиме ће доћи до већег интензивирања са-
радње и ширења мреже контаката;  

6) Реализација започетих и пријављивање на нове међународне пројектно-
истраживачке активности реализоване у склопу фондација/програма COST, 
Erasmus+, Хоризонт 2020, V4 Plus; 

7) Активније праћење позива за пројекте објављених од стране страних амба-
сада у Србији; 

8) Активније праћење позива за пројекте објављених од стране страних фон-
дација у Србији;     

9) Праћење позива објављених од стране Минитарства просвете, науке и 
технолошког развоја везаних за билатералну сарадњу; 

10) Наставак сарадње са Entrepreneurship Research and Education Network of 
Central European Universities (ERENET), групацијом окупљеном око SЕЕ као и 
University of Coimbra, Коимбра, Португал и Technical University of Košice, Ко-
шице, Словачка.  

 
Циљ	 Jaн	 Фeб	 Maр	 Aпр	 Maj	 Jун	 Jул	 Aвг	 Сeп	 Oкт	 Нoв	 Дeц	

1.             

2.             

3             

4.             

5.             

6.             
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7.             

8.             

9.             

10.             
 

	г)	Центар	за	сарадњу	са	привредом	

	
Основни	циљ	
 
Примарни	циљ	Центра	за	сарадњу	са	привредом	(ЦСП)	је	јачање	сарадње	са	привре‐
дом	 кроз	 координацију	 свих	 активности	 департмана	 у	 овој	 области	 и	 подршку	
истраживачима	у	пласману	услуга	ЦСП.	
 
Руководилац:   

др Соња Ђуричин (циљеви 1, 2, 3, 4, 5 и 6 )  
Чланови:   

др Славица Стевановић (циљ 3),  
др Марија Лазаревић (5),  
др Душко Бодрожа (циљ 5),   
ма Јелена Бановић (циљ 4).  
 

Специфични	циљеви	у	2022.	години	су:	
 

1) Праћење и извештавање о активностима департмана у области сарадње са 
привредом; 

2) Пружање подршке истраживачима приликом пласмана услуга ЦСП и успо-
стављања сарадње са привредним друштвима и институцијама које се могу 
јавити као њихови потенцијални корисници и/или потенцијални партнери 
у реализацији истих; 

3) Издавање стручне публикације Национална мрежа средњих предузећа у Ре-
публици Србији (НМСП) у сарадњи са Привредном комором Србије (ПКС);  

4) Праћење и извештавање о динамици реализованих услуга Репозиторијума 
за институције које су то право стекле уговором (на месечном нивоу); 

5) Праћење и пријављивање на јавне позиве за пројекте сарадње са привре-
дом; 

6) Планирање активности и извештавање о раду ЦСП.  
 

Календар активности ЦСП:  
  
Циљ Jaн Фeб Maр Aпр Maj Jун Jул Aвг Сeп Oкт Нoв Дeц 

1.                          
2.                          
3.                          
4.                          
5.                          
6.                          
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3.2	ИСТРАЖИВАЧКИ	ДЕПАРТМАНИ	
	

а)	Департман	за	макроекономију	

 

Основни	циљ	

Успостављање	 активне	 сарадње	 између	 истраживача	 кроз	 размену	 искустава,	
знања	и	идеја.	Као	резултат	сарадње	са	истраживачима	унутар,	али	и	изван	ИЕН,	
треба	 да	 буду	 радови	 објављени	 у	 монографијама	 и	 научним	 часописима	
међународног	 значаја,	 радови	 у	 часописима	 националног	 значаја,	 учешће	 на	
конференцијама	 у	 земљи	 и	 иностранству,	 учешће	 на	 округлим	 столовима,	
аплицирање	на	пројектне	позиве	и	реализација	пројектних	пријава.	

Координатор:  

др Дарко Марјановић 

Члaнoви:  

Др Душко Бодрожа, др Александар Здравковић, др Елена Јовичић, др Милена 
Лазић, ма Невена Јоловић 
 

Специфични	циљеви	

1) Организација годишње међународне научне конференције ИЕН "European 
economies after Covid-19: Challenges and implications for the macroeconomic 
policy", октобар 2022. 

2) Наставак израде стручне публикације SEE-6 Economic Outlook која приказује 
економске трендове и краткорочне прогнозе за седам земаља ЈИЕ. Публи-
кацију два пута годишње објављује ИЕН у сарадњи са Асоцијацијом економ-
ских института југоисточне Европе (СЕЕА). 

3) Учешће у реализацији COST акције CA18215 - "China In Europe Research 
Network" 

4) Припрема пројектне пријаве за јавни позив Фонда за науку. 
5) Завршетак реализације интерног пројекта ,,Трансмисија ефеката економске 

политике на привредну активност у условима кризе". 
6) Интензивирање сарадње са  институцијама из земље и иностранства у ци-

љу реализације научних активности. 
7) Јачање препознатљивости Департмана кроз активности на промоцији 

публикације SEE-6, ширење мреже партнерских институција које учествују 
у изради публикације SEE-6 и креирање индекса за праћење одабраног ма-
кроекономског индикатора. 

 

б)	Департман	за	економију	животне	средине	

Основни	циљ	

Истраживање	 оптималне	 функције	 тржишта	 и	 институција	 у	 контексту	
тренутних	 проблема	 и/или	 квалитета	 животне	 средине	 и	 расположивости	
природних	ресурса.	
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Координатор: 

Др Петар Митић 

Чланови: 

Др  Милена Којић, др Славица Стевановић, др Јелена Миновић, др Аида Ханић  

	

Специфични	циљеви	

1) Реализација интерног пројекта ,,СПАРК – Субвенције за куповину хибрид-
них и електричних возила" 

2) Организација округлог стола ,,Електрична и хибридна возила - јавне поли-
тике", мај 2022. године. 

3) Припрема пројектне пријаве за јавни позив Фонда за науку. 
4) Реализација пројекта билатералне сарадње са Немачком у области међуза-

висности економије и животне средине у земљама дунавске регије. 
5) Унапређење препознатљивости и видљивости Департмана кроз израду 

публикација, припрему пројектних предлога, организацију округлог стола, 
учешће на домаћим и иностраним научним и стручним конференцијама, 
сарадњу са домаћим и међународним академским институцијама, креирање 
нове базе са потенцијалним партнерским институцијама, креирање и уни-
формисање налога на друштвеним мрежама (Research Gate, ORCID, Google 
Scholar). 

 

в)	Департман	за	економију	благостања	

	

Основни	циљ	

Успостављање	 активне	 сарадње	 између	 истраживача	 и	 унапређење	 научних	
резултата	у	областима	тржишта	рада,	здравља,	образовања,	социјалне	политике	
и	економске	демографије,	као	и	економске	антропологије,	социологије	и	економике	
културе.	

Координатор:  

др Дејана Павловић 

Члaнoви:  

др Јован Зубовић, др Лара Лебедински, др Марко Владисављевић, др Косовка 
Огњеновић, др Михајло Ђукић, др Валентина Вукмировић, др Данијела 
Стојановић, ма Бобан Недељковић 

	

Специфични	циљеви	

1) Организација научне конференције "Applied Economics Conference", септем-
бар 2022. године. 

2) Организација научне конференције ,,Оцена кретања приуштивости дуван-
ских производа", новембар 2021. године. 
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3) Наставак реализације међународног пројекта "Accelerating Progress on 
Effective Tobacco Tax Policies in Low and Middle-Income Countries", University 
of Illinois Chicago & Bloomberg Foundation. 

4) Реализација пројекта "Social Stability in Serbia Challenged? Pandemics, 
Economic losses, Inequality and Policy Responses", Фонд за науку РС. 

5) Реализација пројекта "Impact of ICT on Unemployment Factors in Spain and 
Serbia - a Comparative Analysis for Practical Recommendations", Фонд за науку 
РС.  

6) Реализација пројекта "Engagement in Academic Achievements and 
Extracurricular Activities as Predictors of Life Satisfaction among High-school 
and University Students", Фонд за науку РС. 

7) Реализација пројекта HORIZON: University of Mannheim, MZES у области 
одрживог развоја за Европу. 

8) Пријава пројектне пријаве за јавни позив Фонда за науку у области еконо-
мике дувана. 

9) Учешће у реализацији COST акција. 
10) Наставак реализације пројеката стратешке сарадње. 
 

 

г)	Департман	за	дигиталну	економију	

	

Основни	циљ	

Успостављање	 активне	 сарадње	 између	 истраживача	 и	 фокусирање	
истраживања	 у	 следећем	 области:	 FinTech,	 ICT	 у	 образовању,	 дигиталне	
предузетничке	компетенције,	дигитализација	пословања	и	иновације.			

Координатор:  

др Владимир Симовић 

Чланови:  

Др Ивана Домазет, др Александра Брадић Мартиновић, др Исидора Љумовић, 
др Милена Лазић, др Валентина Вукмировић, ма Марија Антонијевић, ма Ђина 
Ивановић, ма Јелена Бановић 

Специфични	циљеви	

1) Организација научне конференција ,,Дигитални маркетинг", децембар 2022. 
године.  

2) Учешће у реализацији пројекта ,,Дигиталне компетенције студената у Ку-
вајту и Србији", KFAS Kuwait. 

3) Учешће у реализацији пројекта ,,Онлајн алати за тестирање дигиталних 
компетенција", Australian College of Kuwait. 

4) Учешће у реализацији COST акције 19130 AI in Fintech. 
5) Припрема апликације за Еразмус+ К220-АДУ у области дигиталних вештина 

за самозапошљавање. 
6) Реализација интерног пројекта ,,Дигиталне компетенције особа са инвали-

дитетом на online тржишту рада". 
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7) Изградња бренда Департмана кроз формулацију, развој и хостовање на сер-
веру ИЕН онлајн алата за оцену нивоа дигиталних предузетничких компе-
тенција студената универзитета. 
 
 

д)	Департман	за	економику	иновација	

	

Основни	циљ	

Повећање	интереса	 научне	и	 стручне	 јавности	 за	 коришћење	научних	резултата	
Департмана	 у	 области	 анализе	 ефеката	 иновација	 и	 иновационих	 програма	 на	
економски	раст	и	развој,	односно	унапређење	пословних	перформанси	посматрано	
са	микро	и	макро	аспеката.		

Координатор:  

др Марија Лазаревић-Моравчевић 

Чланови:  

др Соња Ђуричин, др Исидора Бераха, др Марија Мосуровић-Ружичић, др 
Оливера Јовановић, др Михаило Пауновић 

	

Специфични	циљеви	

1) Организација округлог стола ,, Иновације и конкурентност", јун 2022. годи-
не. 

2) Јачање компетенција чланова кроз објављивање радова у референтним ча-
сописима. 

3) Припрема пројектне пријаве за јавни позив Фонда за науку РС или друге 
компетитивне позиве. 

4) Интензивирање сарадње са партнерима у земљи и иностранству у области 
предузетништва и иновација. 

5) Изградња бренда департмана кроз анализу капацитета за припрему публи-
кације, развој индикатора или индекса. 

 

ђ)	Департман	за	економску	историју	и	теорију	

Основни	циљ	

Повезивање	 истраживача	 и	 унапређење	 истраживања	 у	 области	 економске	 и	
друштвене	историје	Србије	и	ширег	региона	од	оснивања	модерних	држава	на	овом	
простору	у	19.	веку	до	данас.	

Координатор: 

др Марко Миљковић 

Члaнoви: 

др Весна Алексић; др Милица Кочовић Де Санто; др Владимир Андрић; др 
Александар Матковић; ма Емилија Цветковић 
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Специфични	циљеви	

1) Организација округлих столова и разговора о књигама/истраживањима. 
2) Учешће у реализацији међународног пројекта ,,Миграције у социјалистичкој 

Југославији", Универзитет у Регенсбургу, Институт за историју Југоисточне 
Европе у Регенсбургу. 

3) Учешће у реализацији COST акције 19129 - Decolonizing development и про-
јекта који је произашао као резултат сарадње и умрежавања преко наведе-
не COST акције: Decolonizing Degrowth – beyond the Eurocentric Western 
nature of conceptualizations and movements, University of Łodz, Poland. 

4) Учешће у реализацији пројекта "Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) 
Research Consortium: The Constitutional History of the Nuclear Non-
Proliferation Treaty (NPT)", Carnegie Corporation of New York/University of 
Southampton. 

5) Реализација пројекта ,,EPICA" Фонда за науку РС.  
6) Развој бренда Департмана кроз наставак реализације разговора о књига-

ма/истраживањима, редовне објаве активности на fb страници ЦЕИ, објав-
љивање снимака разговора о књигама/истраживањима као и снимка кон-
ференције ЦЕИ и других активности на Youtube каналу ЦЕИ, доделу награде 
за најбољи академски рад из области економске историје у сарадњи са еко-
номистом Бранком Милановићем. 

	
3.3	КАБИНЕТ	ДИРЕКТОРА	
	
Активности директора, односно кабинета директора су оквирно приказане у на-
редној табели. 
	
Активност/месец Ј Ф М А М Ј Ј А С О Н Д 
Реализација интерних пројеката ИЕН                         
Јавне набавке                         
Остале набавке                         
Интерна ревизија                         
Остале набавке                         
Спровођење годишње анкете на ИЕН                         

Израда Информатора о раду ИЕН                         
Програми усавршавања запослених                         
Обележавање годишњице и 
промовисање доктора наука са ИЕН 

                        

 
Библиотека	и	интернет	центар	
 
У склопу рада библиотеке и интернет центра континуирано се реализују следеће 
активности:  

1) COBISS 

a) Редовна евиденција радова истраживача 

b) Тромесечно слање обавештења истраживачима 

2) Windоws Exchange Server 

a) Редовно оперативно одржавање сервера 
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3) Оpen Journal System 

a) Редовно оперативно одржавање ОЈS 

4) Веб презентација ИЕН 

a) Редовно оперативно одржавање веб презентације 

5) Институционални репозиторијум - ИРИЕС 

a) Редовно оперативно одржавање ИРИЕС-а 

b) Редовна евиденција радова истраживача 

c) Унапређење интерфејса и структуре ИРИЕС-а  

6) База радова за пројекте МПНТР 

a) Редовно оперативно одржавање базе радова ИЕН истраживача  

7) Комерцијалне услуге 

a) Пружање подршке у изградњи и одржавању инфраструктуре за 
институционалне репозиторијуме 

 
Дата	центар	Србија	за	друштвене	науке	
	

1) Стратешке активности 

a) Учешће у раду Генералне скупштине (2 састанка) и Service Provider 
Foruma-а у оквиру CESSDA ERIC (2 састанка) 

b) Израда Стратегије развоја ДЦС за период 2023. – 2027. 

c) Израда Плана промоције ДЦС  

d) Сарадња са МПНТР и учешће у раду Тима за отворену науку Србије 
(ТОНуС) при Министарству просвете, науке и технолошког развоја РС 

e) Сарадња са Фондом за науку Републике Србије 

f) Јачање сарадње са МПНТР и Фондом за науку 

 
2) Оперативне активности 

a) Прикупљање и депоновање скупова података 

b) Учешће у реализацији пројеката CESSDA ERIC у оквиру следећих рад-
них група: 

o CESSDA Training WG 

 Организација радионице или вебинара на тему „Пронала-
жење података и Dataverse“ 

 Ажурирање  Data Management Expert Guide и Data Arhival 
Guidance 

o CESSDA Journal Outreach WG 

 Организација фокус групе са уредницима часописа (1-2 ча-
сописа) 
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 Учешће у организацији финалне конференције на пројекту 

o CESSDA Widening WG 

 Организација догађаја  

3) Имплементација платформе Dataverse  
4) Миграција податак ePrints -> Dataverse 
5) Редовно одржавање wеб презентације ДЦС, Facebook и LinkedIn налога 
6) Учешће у реализацији пројекта H2020 HumMingBird: “Enhanced migration 

measures from a multidimensional perspective” (Унапређење мера миграција 
кроз мултидимензионални приступ) 

7) Учешће у раду CESSDA комуникационе групе (састанци, вебинари и слично) 
8) Објављивање два стручна рада на конференцији и у домаћем часопису у 

области дигиталне архивистике 
	
3.4	МЕДИЈСКА	КОМУНИКАЦИЈА	

	
Планиране	активности	за	2022.	годину	
 
У току 2022. године, предвиђено је да Тим за израду и реализацију медијске стра-
тегије ИЕН реализује следеће активности:  
	

1) Имплементација Медија плана ИЕН за 2022. годину; 
2) Одржавање обуке о принципима успешног медијског наступа и унапређењу 

презентационих вештина за истраживаче ИЕН; 
3) Према потреби, организовање индивидуалних тренинга/консултација за 

запослене пред гостовање у медијима;  
4) Промовисање студија јавних политика и округлих столова организованих 

од стране истраживачких департмана ИЕН; 
5) Иницирање медијског извештавања о раду ИЕН кроз слање саопштења за 

медије. 
Планиране активности треба да допринесу реализацији следећих циљева: 

1) Информисање припадника академске заједнице у Србији и иностранству о 
резултатима научних истраживања спроведених на ИЕН-у и подстицање 
научне дискусије у циљу добијања вредних повратних реакција од других 
истраживача. 

2) Повећање броја учесника на научним скуповима у организацији ИЕН, као и 
достављеног броја радова за научне публикације ИЕН.  

3) Изазивање интересовања релевантних медија за резултате научних истра-
живања спроведених на ИЕН-у и њихову имплементацију у пракси. 

 
Начин мерења резултата: 

1) Број медијских објава о ИЕН-у и број гостовања у медијима истраживача 
ИЕН-а (очекивани раст у 2022. години од 10%); 

2) Број пратилаца на профилима друштвених мрежа ИЕН-а (очекивани раст у 
2022. години од 5%); 

3) Број јединствених посета вебсајту ИЕН (који ће бити дефинисан након 
израде новог вебсајта и извршене оптимизације).    

 
Медија	план	ИЕН	за	2022.	годину	
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План медијских објава ИЕН за 2022. годину креиран је на основу најзначајнијих 
очекиваних резултата за наредну годину. У креирање медијских објава биће у-
кључени чланови Тима за израду и реализацију медијске стратегије ИЕН, који су 
задужени да испред припадајућих департмана прикупљају информације о значај-
ним резултатима истраживача. У креирању објава за налоге на друштвеним мре-
жама ИЕН, биће коришћени бесплатни софтвери	за графички дизајн. У оператив-
ном раду на профилима друштвених мрежа ИЕН биће ангажовани следећи истра-
живачи:  

 Аида Ханић, 
 Бобан Недељковић, 
 Валентина Вукмировић. 

 
Утврђена динамика креирања садржаја за налоге друштвеним мрежама ИЕН изно-
си четири објаве месечно. Дефинисана динамика објављивања садржаја ће се 
повремено интензивирати и износиће више од четири објаве месечно у случају 
када за тим постоји потреба. Предмет извештавања пратилаца на налозима друш-
твених мрежа ИЕН су: 
 

 Годишња конференција ИЕН; 
 Двојезични позив за учешће на Годишњој конференцији ИЕН; 
 Округли столови у организацији истраживачких департмана ИЕН; 
 Учешће истраживача ИЕН у реализацији међународних и националних про-

јеката; 
 Учешће истраживача ИЕН у реализацији пројеката сарадње са привредом и 

стратешке сарадње;  
 Нови бројеви научних часописа Economic Analysis (EA) и Journal of Women's 

Entrepreneurship and Education (JWEE); 
 Приказ одабраних радова из часописа EA и JWEE; 
 Двојезични позив за достављање радова за часописе EA и JWEE;  
 Нови бројеви публикације SEE-6 Economic Outlook; 
 Монографије истраживача ИЕН; 
 Приказ одабраних радова из категорија М20 (M21-M23); 
 Пленарна предавања, предавања по позиву, студијске посете истраживача 

ИЕН другим институцијама. 
 
С обзиром да аналитика о досегу и интеракцијама са објавама на страници ИЕН 
указује на то да су најпопуларније врсте објава оне које садрже информације о ре-
зултатима истраживача ИЕН (одбрањена докторска дисертација, изјава дата у ме-
дијима) уводе се следеће рубрике на странице друштвених мрежа ИЕН: 
 

 Упознајте истраживаче ИЕН/НИД ИЕН: представљање најзначајнијих науч-
них резултата уз пригодну фотографију или видео садржај високе резолу-
ције (исечак из видеа или фотографија са одржаног предавања или медиј-
ског гостовања). 
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С обзиром на дугогодишњу традицију ИЕН и бројне значајне резултате рада кроз 
историју, уводе се следеће рубрике на странице друштвених мрежа ИЕН: 
 

  Упознајте историју ИЕН: представљање најзначајнијих догађаја из историје 
ИЕН и занимљивости  (значајне личности и њихова достигнућа, зграда као 
национални споменик). 

 
	

Месечни	план	објава	у	току	2022.	године	
	
*У зависности од датума одржавања округлих столова у организацији НИД ИЕН 
објаве о овим догађајима биће благовремено увршћене у Медија план  
*У складу са датумом публиковања студија јавних политика истраживача ИЕН 
објаве о овим публикацијама биће благовремено увршћене у Медија план	
	
Јануар	
- Публиковање сажетка за јавне политике у оквиру пројекта "Ineq RS Covid-19"	
- Представљање монографије "SILC у Републици Србији: Методолошки оквир и 

анализа изабраних показатеља сиромаштва и неједнакости" 	
- Представљање одабраног рада из децембарског броја часописа Economic Anal-

ysis (EA)	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	
	
Фебруар	
- Учешће истраживача ИЕН у реализацији пројекта из Програма сарадње српске 

науке са дијаспором	
- Представљање монографије "Дигитално предузетништво"	
- Представљање одабраног рада из децембарског броја часописа Journal of 

Women's Entrepreneurship and Education (JWEE)	
- Упознајте историју ИЕН	
	
Март	
- Представљање одабраног рада из децембарског броја часописа EA	
- Двојезични позив за достављање радова за часопис JWEE 	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
	
Април	
- Објава о одржавању округлог стола у оквиру пројекта "Ineq RS Covid-19"	
- Објава о новом броју публикације Национална мрежа средњих предузећа у Ре-

публици Србији 
- Извештавање о активностима реализованим у оквиру пројекта „Дигиталне 

предузетничке компетенције студената у Кувајту и Србији“ 
- Двојезични позив за достављање радова за часопис EA	
	
Мај	
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених мрежа ИЕН-а којима се најављује 

14. Годишња међународна конференција ИЕН-а и двојезични позив за учешће 
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
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- Представљање одабраног рада из децембарског броја часописа EA	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	

	
Јун		
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених медија ИЕН-а о новом броју на-

учног часописа EA 
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених мрежа ИЕН-а о новом броју 

стручног часописа SEE-6 Economic Outlook 
- Упознајте историју ИЕН	
-  Извештавање о активностима реализованим у оквиру КОСТ акција	
	
Јул	
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених медија ИЕН-а о новом броју на-

учног часописа JWEE 
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	
- Представљање одабраног рада из јунског броја часописа EA	
	
Август	
- Представљање одабраног рада из јулског броја часописа JWEE	
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
- Упознајте историју ИЕН	
- Извештавање о активностима реализованим у оквиру КОСТ акција	
	
Септембар	
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених мрежа ИЕН-а којима се најављује 

14. Годишња међународна конференција ИЕН-а и двојезични позив за учешће 
- Представљање одабраног рада из јунског броја часописа EA	
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	
	
Октобар	
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених мрежа ИЕН-а којима се најављује 

14. Годишња међународна конференција ИЕН-а 
- Објава о одржаној 14. Годишњој међународној конференцији ИЕН-а 
- Представљање одабраног рада из јулског броја часописа JWEE	
- Извештавање о активностима реализованим у оквиру КОСТ акција	
 
Новембар	
- Представљање одабраног рада из јунског броја часописа EA	
- Приказ одабраног рада из категорија М20	
- Представљање истраживача ИЕН (*алтернативно Департмана)	
- Упознајте историју ИЕН	
	
Децембар	
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених мрежа ИЕН-а о новом броју 

стручног часописа SEE-6 Economic Outlook 
- Објава на веб-сајту и профилима друштвених медија ИЕН-а о новом броју на-

учног часописа EA 
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- Објава на веб-сајту и профилима друштвених медија ИЕН-а о новом броју на-
учног часописа JWEE 

- Приказ одабраног рада из категорија М20	

 

 
3.5	ЗАВИСНЕ	ИНСТИТУЦИЈЕ	
	
Институт економских наука је један од оснивача два правна лица као мањински 
сувласник: Београдској банкарској академији (ББА) и Регионалној агенцији за 
развој и европске интеграције (РАРЕИ). У исто време Институт је један од оснива-
ча Заједнице института Србије (ЗИС), иако у њој не остварује оснивачка права, 
пошто је заједница оформљена као удружење грађана. 
 
У току 2020. године је исплаћен део остварене добити. У 2022. години се очекује 
расподела добити у износу од 1.000.000 РСД.   
 
РАРЕИ распоређује 50% остварене добити оснивачима, те се очекује приход од 
расподеле добити за 2021. годину у износу од 250.000 динара. 
 
Средином 2020. године је формирано ново руководство ЗИС за период од четири 
године. Директор ИЕН др Јован Зубовић је изабран на позицију потпредседника 
ЗИС за друштвене и хуманистичке науке.  
 
Као представник ИЕН у МНО за право, економију и друштвене науке, крајем 2021. 
године изабрана је колегиница др Ивана Домазет на период од 5 година. У 2022. се 
очекује интензивна сарадња са матичним Министарством у вези са успоставља-
њем система институционалног финансирања, као и унапређења функционисања 
Фонда за науку. 
 
Директор ИЕН је члан радне групе Министарства за израду Програма институци-
оналног финансирања Института.  
 
У Београду 
Фебруара 2022. године       Директор 
          др Јован Зубовић  


