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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ 
 
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. 
години 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: 43 
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 
Факс: +381 11 21 81 471 
Директор: др Јован Зубoвић 
Година оснивања: 1958. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 
 
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 све-
га запослених. До средине 2021. године се очекује да се у потпуности успостави 
функционалност овакве структуре, активирањем департмана за секторску еко-
номију. 
 

Управни одбор

Колегијум/Центри

Департмани

Макроекономија

Пословна 
економија

Животна
средина

Економија
благостања

ЦОИ ЦСС ЦМС ЦСП ЦДР

ДиректорНаучно веће

Економска 
историја и теорија 

Кабинет

Секторска
економија

 
 
 
2.1 ОРГАНИЗАЦИОНИ ЦЕНТРИ 
 
У Институту постоји пет центара који обухватају организационе и центре профи-
та и то: 

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

 
 
  



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

- Макроекономија, 
- Економија животне средине, 
- Економија благостања, 
- Пословна економија, 
- Економска историја и теорија и 
- Секторска економија. 

 
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 ИЕН У 2021. ГОДИНИ 
 
3.1 ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА 
 
План активности центара су припремили руководиоци центара, на основу очеки-
ваних активности у 2021. 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 
 
Примарни циљ Центра за основна истраживања (ЦОИ) је унапређење квалитета 
научноистраживачког рада кроз повећање броја радова у референтним 
часописима, унапређење компетентности за реализацију научних пројеката и  
дисеминацију резултата научноистраживачког рада. 
 

Руководилац центра:  

др Исидора Бераха (циљеви 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8) 

Чланови:  

др Петар Митић (циљеви 1 и 8),  
ма Марија Антонијевић (циљеви 1 и 8)  

 
Специфични циљеви за 2021. годину су: 
 

1. Праћење и квантификовање научних резултата истраживача са посе-
бним фокусом на повећање броја радова у часописима на SCI и SSCI 
листама; 

2. Унапређење капацитета истраживача кроз наставак подршке јачању 
истраживачких департмана (Макроекономија, Пословна економија, Е-
кономија благостања, Економија животне средине и Економска истори-
ја и теорија) и успостављање Департмана за секторску економију кроз 
именовање координатора, дефинисање чланова, утврђивање циљева, 
плана и активности; 

3. Праћење и обавештавање истраживача о јавним позивима, подршка у 
припреми пројектних пријава и пријављивању на позиве Фонда за нау-
ку, праћење реализације пројекта добијеног у оквиру Специјалног про-
грама COVID 19; 

4. Праћење издавања научних часописа EA и JWEE, унапређење рада кроз 
израду Правилника о издавању научних часописа ИЕН; 

5. Организација годишње конференције ИЕН и конференција у којима је 
ИЕН суорганизатор; 

6. Подршка учешћу истраживача на научним конференцијама; 
7. Развој подмлатка кроз праћење реализације Програма развоја научно-

истраживачког подмлатка ИЕН; 



8. Унапређење рада ЦОИ кроз успостављање новог система за квартално 
праћење и извештавање о степену реализације индивидуалних планова 
истраживача. 

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

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             

 
У 2021. години планирају се следећи научни резултати истраживача ИЕН: 
 

Категорија Број резултата 

М12 1 

М14 12 

М21а 1 

М21 1 

М22 6 

М23 15 

М24 4 

М31 2 

М33 11 

М34 13 

М41 1 

М42 5 

М45 11 

М51 16 

М52 5 

М53 3 

М70 4 

М120 2 
План организације конференција и научних скупова у 2021. години је следећи: 
 



Назив Место и време 
одржавања Врста Организатор 

Изазови пословања у 
условима пандемије 

Београд, јуни 
2021. Округли сто ИЕН 

Савремена тема и при-
ступи у изучавању еко-
номске историје Србије 

Београд, но-
вембар, 2021. 

Национална конфе-
ренција 

ИЕН - Центар за 
економску 
историју 

Applied Microeconomics 
Conference: Labour, He-
alth, Education and Wel-

fare 

Београд, окто-
бар 2021. 

13. годишња међу-
народна научна 
конференција 

ИЕН 

Изазови и перспективе 
развоја земаља Запад-
ног Балкана у савреме-

ном окружењу 

Београд, сеп-
тембар 2021. Округли сто ИЕН 

Current Economic Trends 
in Emerging and 

Developing Countries 

Темишвар, Ок-
тобар 2021. 

Међународна кон-
ференција 

Универзитет 
WEST Теми-
швар, ИЕН 

Приуштивост дуван-
ских производа 

Подгорица, но-
вембар 2021. 

Међународни науч-
ни скуп ИЕН 

Рурални развој и одр-
жива пољопривреда 

Београд, де-
цембар 2021. 

Међународна науч-
на конференција 

ИЕП, ИЕН и 
други 

 
 
б) Центар за стратешку сарадњу 
 
Основни циљ  
 
Коришћење истраживачких капацитета ИЕН у процесима креирања јавних 
политика и постизање видљивости ИЕН од стране државних органа као 
институције која има углед и репутацију квалитетне и непристрасне 
истраживачке институције и капацитете да реализује истраживања релевантна 
за доносиоце одлука.   
 

Руководилац:  

др Михајло Ђукић 

Чланови:  

др Вeснa Aлeксић 
Ма Eмилиja Цветковић 
др Дejaнa Пaвлoвић 
др Дaркo Maрjaнoвић 

 
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, 
активности Центра укључују одржавање добре сарадње и успостављање 
партнерских односа са свим релевантним организацијама које утичу на процесе 
креирања јавних политика у Републици Србији.  
 
Спeцифични циљeви зa 2021. гoдину 
 

1. Брoj иницираних прojeкaтa/прojeктних aпликaциja – нajмaњe 4 
aпликaциje нa кoнкурсe бaрeм двe институциje 

2. Брoj рeaлизoвaних прojeкaтa – нajмaњe 2 
 
Активности 
 

1. Oствaривaњe кoнтaкaтa сa свим институциjaмa сa кojимa жeлимo дa 
(пoнoвo) успoстaвимo сaрaдњу (индикaтoр: oдржaни сaстaнци, email 
кoмуникaциja, мeмoрaндуми o сaрaдњи) 

2. Oдржaвaњe кoнтaкaтa сa институциjaмa сa кojимa сaрaђуjeмo и oчувaњe 
видљивoсти ИEН (индикaтoр: oдржaни сaстaнци, email кoмуникaциja) 

3. Прaћeњe aктивнoсти институциja oд пoсeбнoг стрaтeшкoг знaчaja зa 
ИEН (индикaтoр: Билтeн ИEН) 

4. Кoмуницирaњe o aктивнoстимa институциja oд стрaтeшкoг знaчaja зa 
ИEН – дeљeњe инфoрмaциja, знaњa, прojeктних пoзивa, дискусиja идeja 
зa сaрaдњу, итд. унутaр ИEН (индикaтoр: Билтeн ИEН, брoj прojeктних 
приjaвa) 

5. Пoдршкa истрaживaчимa тoкoм припрeмe прojeкaтних aпликaциja, 
рeaлизaциje прojeкaтa и извeштaвaњa o рeaлизoвaним aктивнoстимa  

 
 
в) Центар за међународну сарадњу 
 
Основни циљ 
 
Примарни циљ Центра за међународну сарадњу (ЦМС) 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 Јован Зубовић (циљеви 2 и 7) 

Чланови:  

др Елена Јовичић (циљеви 3 и 5),  
др Милена Којић (циљеви 1 и 8),  
Оливера Јовановић (циљеви 6 и 7),  
Марко Миљковић (циљеви 5, 8 и 4) 

 
 



Специфични циљеви за 2021. годину су: 
 

1. Вођење евиденције о пријављеним међународним пројектима и пружа-
ње подршке истраживачима у процесу умрежавања и јачања научне са-
радње са научним и стручним институцијама у иностранству;   

2. Наставак и ширење сарадње са групом научних институција Hexalateral; 
3. Учешће у припреми материјала и публиковању Билтена ИЕН (квартал-

но) у оквиру надлежности ЦМС-а; 
4. Издавање публикације SEE Outlook и укључивање додатних земаља; 
5. Пријављивање на нове међународне пројектно-истраживачке активно-

сти, са примарним фокусом на фондације/програме COST, Erasmus+, Хо-
ризонт 2020, Хоризонт Европа, DTP, USAID, V4 Plus, као и пројекте била-
тералне сарадње; 

6. Праћење реализације започетих пројеката, COST Акција,  пројекта 
HumMingBird – Horizon2020 и, евентуално, других међународних про-
јектно-истраживачких активности; 

7. Наставак на реализацији рада конзорцијума 6 институција за реализа-
цију пројектних активности финансираних од стране Bloomberg фонда-
ције за контролу пушења; 

8. Јачање капацитета истраживача за пријављивање на међународне про-
јекте. 

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

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             

 
 
 г) Центар за сарадњу са привредом 
 
Основни циљ 
 
Примарни циљ Центра за сарадњу са привредом (ЦСП) је јачање сарадње са при-
вредом кроз подршку истраживачима у пласману услуга ЦСП и координацију свих 
повезаних активности.   
 

Руководилац:  

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



Чланови:  

др Славица Стевановић (циљ 3),  
др Душко Бодрожа (циљ 2),  
ма Невена Јоловић (циљеви 2 и 4),  

 
Специфични циљеви у 2021. години су:  
 

1. Пружање подршке истраживачима у процесу пласмана услуга ЦСП и успо-
стављања сарадње са привредним друштвима и институцијама које се могу 
јавити као потенцијални корисници услуга; 

2. Праћење и пријављивање на јавне позиве за пројекте сарадње са привре-
дом; 

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

4. Учешће у припреми материјала и публиковању Билтена ИЕН (квартално) у 
оквиру надлежности ЦСП-а; 

5. Праћење и извештавање о раду Центра за професионалне вештине и летње 
школе економетрије; 

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.             

 
 
д) Центар за дигиталне ресурсе 
 
Основни циљ 
 
Ефективно и ефикасно одржавање и управљање дигиталним ресурсима 
Института економских наука. 
 
Руководилац:  

др Александра Брадић-Мартиновић (циљеви 1, 2, 3) 

 

Чланови:  

ма Јелена Бановић (циљ 1,2, 3),  
Зорица Божић (циљ 1, 2),  

 



Специфични циљеви за 2021. годину су: 
 

1. Ефективно и ефикасно одржавање дигиталних ресурса ИЕН 
2. Унапређење дигиталних ресурса ИЕН 
3. Одржавање позиције лидера у области примене дигиталне технологије 

у друштвеним наукама РС 
 
Организациона структура Центра за дигиталне ресурсе ИЕН: 
 

 
 

1. ДАТА ЦЕНТАР СРБИЈА за друштвене науке 
 

1.1 Стратешке активности 
a) Учешће у раду Генералне скупштине (2 састанка) и Service Provider 

Forum-а у оквиру CESSDA ERIC (2 састанка) 
b) Сарадња са раднoм групoм Widening and Outreach у CESSDA ERIC и 

учешће у скупу у Гетеборгу у мају 2021.  
c) Сарадња са МПНТР и учешће у раду Тима за отворену науку Србије 

(ТОНуС) при Министарству просвете, науке и технолошког развоја 
РС 

d) Сарадња са Фондом за науку Републике Србије 
e) Преговори са МПНТР/Фондом за науку за покретање пилот пројекта, 

као теста за депоновање података из истраживања о Covid-19  
f) Успостављање сарадње са Универзитетом у Београду, уз подршку 

МПНТР; и са универзитетима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Уни-
верзитетом Унион, Сингидунум и ФАУБС 

g) Успостављање сарадње са институтима из поља друштвених наука 
h) Наставак активности за сертификацију у систему Core Trust Seal 

 
 

1.2 Оперативне активности 
a) Одржавање web презентације ДЦС, Facebook и LinkedIn налога 
b) Имплементација платформе Dataverse  

 

  
  
  
 

  
  
  

 Ц
ен

та
р 

за
 д

иг
ит

ал
не

  
ре

су
рс

е 
И

ЕН
 

 
ДАТА ЦЕНТАР СРБИЈА 

(ДЦС) 

 COBISS 

 Windоws Еxchаngе 

 Оpen Јоurnal System 

 Веб сајт ИЕН 

 
Репозиторијум радова 

ИРИЕС 

 
База радова за 

пројекте МПНТР 



c) Учешће у реализацији пројекта H2020 HumMingBird: “Enhanced 
migration measures from a multidimensional perspective” (Унапређење 
мера миграција кроз мултидимензионални приступ) 

d) Учешће у раду CESSDA комуникационе групе (састанци, вебинари и 
слично) 

e) Учешће у раду CESSDA Widening and Outreach радне групе 
f) Архивирање пет нових збирки података из истраживања у друштве-

ним наукама РС 
g) Припрема серије видео материјала на основу публикације CESSDA 

ERIC Data Management Expert Guide 
h) Организација радионице „Креирање и употреба плана управљања 

истраживачким подацима“ (уколико не буду постојале могућности 
за организацију на ИЕН-у, радионица ће бити одржана online) 

i) Објављивање два стручна рада на конференцији и у домаћем часопи-
су у области дигиталне архивистике 

 
2. COBISS 

a) Редовна евиденција радова истраживача 
b) Тромесечно слање обавештења истраживачима 

 
3. Windоws Exchange Server 

a) Редовно оперативно одржавање сервера 
 

4. Оpen Journal System 
a) Редовно оперативно одржавање ОЈS 

 
5. Веб презентација ИЕН 

a) Редовно оперативно одржавање веб презентације 
 

6. Институционални репозиторијум - ИРИЕС 
a) Редовно оперативно одржавање ИРИЕС-а 
b) Редовна евиденција радова истраживача 
c) Унапређење интерфејса и структуре ИРИЕС-а  

 
7. База радова за пројекте МПНТР 

a) Редовно оперативно одржавање базе радова ИЕН истраживача  
 

8. Комерцијалне услуге 
a) Пружање подршке у изградњи и одржавању инфраструктуре за 

институционалне репозиторијуме 
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3.2 ПЛАН АКТИВНОСТИ ДЕПАРТМАНА 
 
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 Елена Јовичић, др Душко Бодрожа, др Исидора Љумовић, Ма Невена Јоловић 
 

Специфични циљеви 

1. 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). 

2. Активно учешће у  реализацији међународног пројекта COST Action – 
CA18215 (China In Europe Research Network). 

3. Организација округлог стола: Изазови и перспективе развоја земаља Запад-
ног Балкана у савременом окружењу, септембар 2021. године и припрема 
тематском зборника. 

4. Успостављање и јачање сарадње са истраживачима и институцијама из 
земље и иностранства који имају исте или сличне области истраживања. 

5. Реализација научних, стратешких и међународних пројеката. 
 

б) Департман за економију животне средине 
 

Основни циљ 

Истраживање оптималне функције тржишта и институција у контексту тре-
нутних проблема и/или квалитета животне средине и расположивости природ-
них ресурса. 

Координатор: 

Петар Митић 

Чланови: 

 Милена Којић, Славица Стевановић, Јелена Миновић, Аида Ханић  
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Специфични циљеви 

1. Реализација пројекта "European Environment-Economy Nexus", Фонд за науку 
РС 

2. Реализација пројекта "Electrify Serbia – Development of a Business Model to 
Promote the Usage of Electric Vehicles in Serbia", пројектни позив немачког 
Савезног министарства образовања и науке 

3. Реализација пројекта билатералне сарадње са Немачком у области међуза-
висности економије и животне средине у земљама дунавске регије 

 
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 Александар Здравковић, др Михајло Ђукић, др Милица 
Кочовић, Ма Валентина Вукмировић 

 

Специфични циљеви 

1. Организација XIII научне конференције ИЕН под називом "Applied 
Microeconomics Conference: Labour, Health, Education and Welfare", октобар 
2021. године 

2. Организација  научне конференције ,,Оцена кретања приуштивости дуван-
ских производа", новембар 2021. године 

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. Наставак реализације пројеката стратешке сарадње 
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г) Департман за пословну 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 Мирјана Радовић Марковић, др Ивана Домазет, др Исидора Бераха, др Соња 
Ђуричин, др Александра Брадић-Мартиновић, др Исидора Љумовић, ма Ђина 
Ивановић, ма Марија Антонијевић, ма Валентина Вукмировић, ма Данијела 
Стојановић, ма Милена Лазић 

 

Специфични циљеви 

1. Организација округлог стола ,,Изазови пословања у условима пандемије", 
јун 2021. године и припрема тематског зборника категорије М45 

2. Реализација интерног пројекта "Adoption of mobile banking" 
3. Успостављање билатералне сарадње са Турском 
4. Јачање сарадње са Vienna Institute for International Economic Studies кроз ре-

ализацију пројекта из области анализе ланаца вредности 
5. Реализација пројеката финансираних од стране Фонда за науку - "DECOSS" и 

"Building sustainable and responsible regional research and innovation 
ecosystems in Serbia based on knowledge" 

6. Учешће чланова на научним конференцијама у следећим областима: марке-
тиншке комуникације, модели предикције засновани на вештачкој интели-
генцији, мерење иновативности у банкарском сектору. 

7. Реализација научних, стратешких и међународних пројеката. 
 
д) 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: 

ма Марко Миљковић 

Члaнoви: 

да Весна Алексић, др Александар Матковић, ма Емилија Цветковић 
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Специфични циљеви 

1. Организација националне научне конференције: "Савремена тема и присту-
пи у изучавању економске историје Србије" и припрема тематског зборни-
ка. 

2. Успостављање и јачање сарадње са истраживачима и институцијама из 
земље и иностранства. 

3. Организација предавања стручњака из земље и иностранства са циљем по-
пуларизације и проблематизације тема из економске историје.  

4. Сарадња са другим департманима ИЕН на развијању заједничких пројеката, 
конференција и округлих столова, као и припреми и писању монографија, 
научних зборника и појединачних истраживачких радова . 

5. Реализација научних пројеката.  
 
ђ) Департман за секторску економију 
 

У току првог или другог квартала 2021. године се очекује успостављање 
организационе структуре овог департмана, као и избор координатора који ће 
накнадно припремити привремени план рада департмана до краја 2021 године. 
Очекује се успостављање пуне функционалности од 2022. године. 

 
3.3 ПЛАН АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА 
 
Активности директора, односно кабинета директора су оквирно приказане у на-
редној табели. 
 
 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 
Размене искустава истраживача                          

Реализација интерних пројеката 
ИЕН 

                        

Јавне набавке                         

Остале набавке                         

Спровођење годишње анкете на 
ИЕН 

                        

Програми усавршавања запослених                         

Обележавање годишњице и 
промовисање доктора наука са 
ИЕН 

                        

Усвајање стратегије развоја ИЕН 
2021-2025 

                        

 
Поред главне активности, која ће се исказати кроз подршку реализацији основних 
истраживања, планиран је почетак неколико потпуно нових активности.  
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У складу са изменама насталим у 2020. године планира се наставак програма уса-
вршавања истраживача ИЕН, пре свега кроз учешће на курсевима напредног 
енглеског конверзацијског језика. 
 
Током 2021. године планиран је наставак организовања серије научних и струч-
них предавања истраживача ИЕН сваког последњег четвртка у месецу. На преда-
вањима ће истраживачи Института представљати своје научне и стручне резулта-
те, као и резултате са реализованих или пројеката у току.  
 
Почетком године се очекује усвајање нове Стратегије развоја ИЕН25, која ће бити 
усклађена са националном Стратегијом Моћ Знања.  
 
3.4 ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАВИСНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 
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. 
 
Иако је изменама Закона о високом образовању омогућено ангажовање и на 
Мастер студијама, повећање учешћа није реализовано. Позитивне кораци су 
остварени по питању ангажовања у менторствима и чланству у комисијама за 
израду и одбрану докторских дисертација, што се очекује и у будућности. Након 
промене у структури власништва ББА током 2019 године дошло је до слабљења 
позиције ИЕН а током године није одржана ни једна седница савета ББА. У току 
2020. године је исплаћен део остварене добити. У 2021. години се очекује расподе-
ла добити у износу од 900.000 РСД.   
 
Током 2020. године ће се наставити ојачавање сарадње ИЕН са РАРЕИ, у коме ИЕН 
учествује са 7.96% власништва. И поред плана за успостављање сарадње кроз  
програме обуке за сектор ММСПП и учешћа на међународним пројектима, сарадња 
није успостављена. Из тог разлога се не очекује да ће у 2021. бити даљих покушаја 
реализације пословне сарадње. РАРЕИ распоређује 50% остварене добити оснива-
чима, те се очекује приход од расподеле добити за 2020. годину у износу од 
200.000 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 ЗИС у национални са-
вет је изабрана колегиница др Мирјана Радовић-Марковић са ИЕН, као и у МНО за 
право, економију и друштвене науке, колега др Иван Стошић. У 2021. се очекује 
интензивна сарадња са матичним Министарством у вези са успостављањем 
система институционалног финансирања, као и унапређења функционисања 
Фонда за науку. 
 
У Београду 
Децембра 2020. године       Директор 
          др Јован Зубовић  


