
Програм развоја научноистраживачког подмлатка  

Института економских наука  

за период 2019-2023. 
 

Развој научноистраживачког подмлатка (у даљем тексту млади истраживачи) у 

области економских истраживања и унапређење компетентности за креирање 

препорука јавних политика један је од специфичних циљева садржаних у Стратегији 

развоја Института економских наука (Институт) за период 2017-2020. Програм 

развоја научноистраживачког подмлатка Института (Програм) предвиђа активности 

подршке младим истраживачима током укључивања у научноистраживачки рад, као 

и активности подршке унапређења квалитета аналитичких вештина и истраживачког 

рада младих истраживача. Реализацијом програмских активности, кроз подстицање 

научноистраживачког, индивидуалног и тимског рада, као и укључивањем у 

активности које су од општег интереса за развој Института, младим истраживачима 

се даје прилика да се интегришу у све аспекте пословања Института, као 

научностраживачке институције. Развој научноистраживачког подмлатка је оцењен 

као стратешки циљ Института, јер млади истраживачи представљају вредан 

интелектуални ресурс, који има потенцијал да допринесе надградњи постојеће 

истраживачке базе.  

Институт економских наука ангажује две групе младих истраживача. Прву групу чине 

докторанти запослени на Институту, који могу бити у звању истраживач 

приправник и истраживач сарадник, а другу стипендисти Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја Републике Србије (Министарства). На Институту је 

тренутно запослено 9 доктораната. Просечна старост свих истраживача на дан 

01.07.2020. године 39,1 година.  

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института економских наука 

утврђује се за период 2019-2023. и реализује се преко Центра за основна истраживања 

Института. Руководилац Центра за основна истраживања је одговоран за реализацију 

Програма и у обавези је да директору Института подноси полугодишњи извештај о 

реализацији програмских активности, у складу са постављеним циљевима. 

Реализација Програма почиње даном усвајања Програма на седници Научног већа 

Института. У реализацији Програма, поред директора, чланова Колегијума и 

руководиоца Центра за основна истраживања могу добровољно учествовати и други 

истраживачи Института, уколико се њихов допринос оцени релевантним за 

научноистраживачки рад младих истраживача. 



Општи циљеви  

Општи циљеви Програма су: 

- Пружање подршке младим истраживачима кроз упознавање са организацијом 

и радом Института, ради бржег интегрисања у научноистраживачке 

активности; 

- Упознавање младих истраживача са основним методама и техникама научног 

истраживања ради њиховог оспособљавања за самосталан 

научноистраживачки рад;  

- Оспособљавање младих истраживача за имплементацију стечених знања 

приликом пријаве и реализације пројеката Института, у сарадњи са домаћим и 

иностраним  партнерима.  

 

Програмске активности 

Програмске активности, усклађене са општим циљевима Програма, су: 

- Оријентација; 

- Менторство у кући; 

- Усавршавање; 

- Усмено представљање резултата научноистраживачког рада и 

- Практични рад. 

 

     Оријентација 

Програмску активност Оријентација чини механизам за упознавање младих 

истраживача са оперативним радом Института, а која има за циљ њихову бржу 

интеграцију у колектив.  

Програмском активношћу Оријентација: 

o Уређује се почетак рада младог истраживача, од момента пријема у радни 

однос, до потпуног упознавања са принципима рада Института. Два 

истраживача, делегирана од стране директора, имају задатак да младог 

истраживача упознају са инфраструктуром Института (Кабинет директора, 

Библиотека, Финансије и рачуноводство, ИТ), са стратешким документима 

(Статут Института економских наука, Стратегија развоја Института 

економских наука 2017-2020., Правилник о раду Института, Правилник о 

правилима понашања запослених у Институту и сл.) и пословним оперативним  

процедурама (Процедура за коришћење годишњег одмора, Процедура за 

службена путовања), као и да представе младог истраживача колегама; 



o Младом истраживачу се пружају основне информације и упутства неопходна за 

укључивање у рад и обављање свакодневних научноистраживачких 

активности:  

- креирање налога за електронску пошту, 

- укључивање у базу истраживача Института и добијање налога и 

инструкција за употребу, 

- укључивање у РИС базу Министарства, 

- добијање шифре истраживача на еCriss-у, 

- добијање параметара за удаљени приступ Kobson-у, 

- употреба ИРИЕС институционалног репозиторијума објављених радова, 

- информисање о стратешким документима и процедурама Института 

које се односе на научноистраживачки рад (Програм развоја 

научноистраживачког подмлатка, Програм научноистраживачког рада 

Института, процедуре Центра за дигиталне ресурсе Института и др.), 

- упознавање са принципима и листама рангираних часописа 

Министарства, WOS, SCOPUS, као и са Правилником о поступку, начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача, 

- упознавање приправника са релевантним правним актима Института, 

као и другим значајним документима из области научноистраживачког 

рада; 

- информисање о линковима корисним за обављање 

научноистраживачког рада и слично. 

 

Менторство у кући 

Менторски рад са научностраживачким подмлатком Института реализује се кроз  

четири категорије менторства. Прва категорија – „менторство стипендисте" 

подразумева рад ментора и стипендисте Министарства. Друга категорија – 

„менторство приправника 1“ обухвата рад ментора и истраживача у првој половини 

докторских студија, трећа категорија – „менторство приправника 2" подразумева рад 

ментора и истраживача у другој половини докторских студија, односно до пријаве 

докторске дисертације истраживача, док се четврта категорија – ,,менторство 

сарадника" односи на рад ментора и истраживача у периоду од пријаве до одбране 

докторске дисертације истраживача.  Из специфичних карактеристика кључних 

задатака у раду ментора са младим истраживачима дефинисане су опште и посебне 

одредбе за све четири категорије појединачно.  

 



Менторство стипендисте   

▪ Опште одредбе  

 

Стипендиста је студент докторских академских студија на високошколским 

установама чији је оснивач Република Србија, коме је по основу избора у јавном позиву 

Министарства омогућено да буде укључен у реализацију научноистраживачких 

пројеката, који се финансирају из буџета Републике Србије, а реализују регистроване 

научноистраживачке организације, у овом случају Институт.  Колегијум Института 

предлаже ментора, а одлука се усваја на седници Научног већа Института.  Менторски 

рад са стипендистом одређује се на период од 12 месеци, од дана доношења одлуке о 

именовању ментора. Ментор се бира из редова истраживача у научном звању, при 

чему постоји ограничење да једна особа може бити ментор само једном стипендисти 

у периоду трајања менторства.  

▪ Посебне одредбе  

 

Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и стипендисте. Обавезе ментора 

одређене Програмом су:  

1. Пружање помоћи стипендисти да развије базичне компетенције и вештине 

неопходне за успешно обављање научноистраживачког рада;  

2. Припрема једног семинарског рада у складу са планом и програмом докторских 

студија које стипендиста похађа; 

3. Припрема рада у једном од часописа које издаје Институт, при чему је 

стипендиста први аутор, а ментор коаутор на раду и 

4. Праћење рада и напретка стипендисте и извештавање руководиоцу Центра за 

основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду 

(Анекс 2. овог Правилника)  пружа информације о активностима и степену 

ангажовања стипендисте у вези са реализацијом пројеката основних 

истраживања, врсти ангажовања стипендисте на докторским студијама, као и 

изради докторске тезе.  

 

Обавезе стипендисте одређене Програмом су: 

1. Праћење инструкција добијених од стране ментора и 

2. Поштовање динамике извештавања (усменог и писменог) у складу са 

захтевима ментора. 



 

 

  Менторство приправника 1 

▪ Опште одредбе 

 

Приправници 1 су докторанти на прва три семестра докторских студија, који слушају 

и полажу испите предвиђене планом и програмом докторских студија одабране 

научноистраживачке организације. Програмска активност Менторства обухвата само 

оне приправнике који су запослени у Институту са пуним радним временом. 

Колегијум Института предлаже ментора за приправника, а одлука се усваја на 

седници Научног већа Института, након чега ментор и приправник добијају званично 

обавештење у писаној форми (штампано или електронски) о почетку реализације 

задатака предвиђених Програмом. 

Менторски рад са приправником 1 се одређује на период од 12 месеци, од дана 

доношења одлуке о именовању ментора, уз ограничење да једна особа може бити 

ментор само једном приправнику у току трајања периода менторства. На захтев 

приправника, менторство се може продужити за додатних 12 месеци.  

▪ Посебне одредбе 

 

Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и приправника. Обавезе ментора 

одређене Програмом су: 

1. Упознавање приправника са основним научноистраживачким активностима 

Института (основна истраживања, годишња научна конференција, научне 

публикације Института, преглед стратешких и међународних пројеката 

Института, као и пројеката сарадње са привредом); 

2. Упознавање приправника са актерима из екстерног окружења који утичу на 

рад Института (државни и недржавни актери); 

3. Пружање помоћи приправнику приликом укључивања у рад Института, пре 

свега кроз активно  учешће приправника у организационим активностима 

научних конференција и других научних скупова у којима је Институт главни 

организатор или суорганизатор; 

4.  Пружање помоћи приправнику у савладавању основних метода и техника 

научног истраживања (прикупљање, систематизација и преглед литературе, 

претрага релевантних часописа, избор методологије и сл.); 



5. Припрема једног рада за научну конференцију (домаћу или међународну) 

током трајања менторства, при чему је приправник први аутор, а ментор 

коаутор на раду;  

6. Учешће на домаћој или међународној научној конференцији ради 

дисеминације резултата научноистраживачког рада приправника;  

7. Пружање помоћи у припреми два семинарска (или одговарајућа) рада, 

предвиђених планом и програмом докторских студија;  

8. Пружање помоћи приликом аплицирања за учешће у програмима усавршавања 

у земљи и иностранству (летње школе, семинари, обуке, радионице) и  

9. Праћење рада и напретка приправника и извештавање руководиоца Центра за 

основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду са 

приправником (Анекс 3. овог Програма) пружа информације о активностима и 

степену ангажовања приправника у вези са реализацијом пројеката основних 

истраживања, као и врсти ангажовања приправника на докторским студијама.  

 

Обавезе приправника 1 одређене Програмом су: 

1. Праћење инструкција добијених од стране ментора, као и поштовање динамике 

извештавања (усменог и писменог) коју ментор захтева; 

2. Презентација резултата на радионицама младих истраживача (предвиђено је 

да се радионица организује пред крај менторског периода како би се 

презентовали заједнички резултати научноистраживачког рада приправника 

и ментора). 

 

  Менторство приправника 2 

▪ Опште одредбе 

 

Приправници 2 су докторанти четвртог семестра докторских студија и они који се 

налазе у поступку пријаве докторске дисертације. Програмска активност Менторства 

обухвата само оне истраживаче који су запослени у Институту са пуним радним 

временом. Колегијум Института предлаже ментора за приправника, а одлука се усваја 

на седници Научног већа Института, након чега ментор и истраживач добијају 

званично обавештење у писаној форми (штампано или електронски) о почетку 

реализација задатака предвиђених Програмом. Основна улога ментора се огледа у 

пружању смерница за писање пријаве докторске дисертације.  



Трајање менторства приправника 2 одређује се на период од 12 месеци од дана 

доношења одлуке о именовању ментора или до момента пријаве докторске 

дисертације, уз ограничење да једна особа може бити ментор само једном 

истраживачу у току трајања периода менторства. На захтев истраживача, менторство 

се може продужити за додатних 12 месеци.  

▪ Посебне одредбе 

 

Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и истраживача. Обавезе ментора 

одређене Програмом су: 

1. Помоћ приправнику приликом одабира теме докторске дисертације, како би 

имала упориште у стратешким документима Републике Србије;  

2. Пружање помоћи приликом састављања пријаве докторске дисертације; 

3. Припрема једног рада за научну конференцију (домаћу или међународну) 

током трајања менторства, при чему је приправник први аутор, а ментор 

коаутор на раду;  

4. Учешће на домаћој или међународној научној конференцији ради 

дисеминације резултата научноистраживачког рада сарадника; 

5. Припрема једног рада у научном часопису; 

6. Праћење рада и напретка приправника и извештавање руководиоца Центра за 

основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду 

(Анекс 4. овог Програма) пружа информације о активностима и степену 

ангажовања приправника у вези са реализацијом пројеката основних 

истраживања, врсти ангажовања на докторским студијама и изради пријаве 

докторске тезе.  

 

Обавезе приправника 2. одређене Програмом су: 

1. Праћење инструкција добијених од стране ментора, као и поштовање 

динамике извештавања (усменог и писменог) коју ментор захтева. 

 

Менторство сарадника 

 

▪ Опште одредбе 

 

Сарадници су докторанти који су пријавили докторску дисертацију и налазе се у 

процесу њене израде. Програмска активност Менторства обухвата само оне 



истраживаче који су запослени у Институту са пуним радним временом. Колегијум 

Института предлаже ментора за сарадника, а одлука се усваја на седници Научног већа 

Института, након чега ментор и сарадник добијају званично обавештење у писаној 

форми (штампано или електронски) о почетку реализације задатака који су 

дефинисани Програмом. Основна улога ментора се огледа у пружању смерница за 

писање докторске тезе и праћење њене израде.  

Трајање менторства сарадника одређује се на период од 12 месеци од дана доношења 

одлуке о именовању ментора или до момента одбране докторске дисертације, уз 

ограничење да једна особа може бити ментор само једном истраживачу у току трајања 

периода менторства. На захтев истраживача, менторство се може продужити за 

додатних 12 месеци.  

▪ Посебне одредбе 

 

Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и сарадника. Обавезе ментора одређене 

Програмом су: 

1. Помоћ сараднику приликом израде докторске дисертације; 

 

2. Пружање помоћи у припреми рада за СЦИ листу при, чему је сарадник први 

аутор, а ментор коаутор на раду; 

3. Припрема једног научног рада за конференцију (домаћу или међународну); 

4. Учешће на домаћој или међународној научној конференцији ради 

дисеминације резултата научноистраживачког рада сарадника; 

5. Припрема, односно слање једног рада у научни часопис из категорије М20; 

6. Праћење рада и напретка сарадника и извештавање руководиоца Центра за 

основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду 

(Анекс 5. овог Програма) пружа информације о активностима и степену 

ангажовања сарадника у вези са реализацијом пројеката основних 

истраживања, врсти ангажовања сарадника на докторским студијама и изради 

докторске тезе.  

 

Обавезе сарадника одређене Програмом су: 

1. Праћење инструкција добијених од стране ментора, као и поштовање динамике 

извештавања (усменог и писменог) коју ментор захтева. 

 



 

Усавршавање 

Општи циљ програмске активности Усавршавања младих истраживача Института 

јесте подржавање и подстицање стицања знања непосредном разменом научних 

информација и научних достигнућа, као и допринос интензивирању сарадње 

Института на међународном плану, што је складу са стратешким циљевима развоја 

науке и истраживања у Републици Србији. 

Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института предвиђа и активности 

које су намењене усмеравању младих истраживача ка посебним облицима 

усавршавања и укључивања у домаће и међународно научно окружење. Једна од 

форми Усавршавања подразумева упућивање младих истраживача на усавршавање у 

иностранство, са посебним акцентом на институције са којима Институт већ има 

сарадњу у области научноистраживачког рада. Остале форме обухватају 

финансирање учешћа младих истраживача на конференцијама, семинарима, 

радионицама и другим видовима обукама, које организују домаће и међународне 

научне институције.  

Из карактеристика и циљева програмске активности Усавршавање произилазе два 

вида усавршавања младих истраживача Института:  

             Интерно усавршавање 

Општи циљ интерног усавршавања младих истраживача је унапређење њихове 

компетентности, у складу са Програмом научноистраживачког рада Института 

економских наука. Интерно усавршавање се реализује у оквирима расположивих 

капацитета Института и подразумева организовање предавања, курсева и радионица 

од стране истраживача запослених на Институту, као и гостујућих предавача.  

Интерно усавршавање има вишеструке користи како за младе истраживаче, тако и за 

све остале истраживаче и Институт као научноистраживачку организацију, јер се 

интерним обукама реализују стратешки циљеви Института - подизање изврсности 

рада истраживача и њихове компетентности за креирање јавних политика, тј. утицаја 

и реализације резултата научноистраживачког рада.  

Динамика организовања интерних обука се одређује у договору истраживача са 

директором Института. 

         Екстерно усавршавање 

Екстерно усавршавање подразумева подршку усавршавању младих истраживача, 

кроз њихово упућивање на учешће у летњим школама, семинарима, радионицама и 



другим видовима стицања нових знања. Потребно је истаћи и улогу ментора у 

подршци младим истраживачима при избору програма усавршавања.  

Млади истраживачи се могу упутити на програме екстерног усавршавања факултета, 

института и других организација, пре свега са онима са којима Институт већ има 

остварену сарадњу, а у складу са могућностима и интересовањем младог истраживача. 

Млади истраживач може и у договору са ментором, уз адекватно образложење, да 

предложи форму усавршавања за који сматра да ће бити од значаја за његов 

научноистраживачки рад. 

Усмено представљање резултата научноистраживачког рада 

Научноистраживачки рад обухвата и усмено представљање добијених резултата 

истраживачког процеса. Усмено представљање резултата повећава вероватноћу да 

резултати добију употребну вредност, те је подршка младим истраживачима у овој 

програмској активности посебно важна за јачање и развој њихових 

научноистраживачких капацитета. Ужа и шира научна и стручна јавност, али и 

креатори јавних политика, имају прилику да се упознају са резултатима рада младих 

истраживача кроз интерно и екстерно представљање резултата.  

Интерно усмено представљање резултата врши се у форми интерних радионица 

младих истраживача, на којима се  представљају објављени научни радови, пријаве 

докторских дисертација, као и других резултата научноистраживачког рада, са циљем 

добијања смерница за њихово унапређење, пре свега од стране колега у научним 

звањима. Истовремено, организовање радионица омогућава младим истраживачима 

размену искустава, уз истовремено јачање истраживачких компетенција и отварање 

простора за међусобну сарадњу. Динамика организовања радионица одређује се у 

договору са младим истраживачима, са циљем да сваки млади истраживач  у току 

једне године одржи једну радионицу/презентацију.   

Научне (домаће и међународне) конференције, научни скупови и округли столови 

представљају најчешће видове екстерног усменог представљања резултата. 

Институт ће наставити да пружа подршку младим истраживачима кроз подстицање 

учешћа на међународним скуповима и конференцијама ради излагања резултата 

истраживања. Поред годишње конференције Института, на којој млади истраживачи 

имају прилику да презентују резултате истраживања, могу учествовати и на 

конференцијама партнерских институција у земљи и иностранству, као и на осталим 

конференцијама. Осим тога, млади истраживачи могу користити и додатни извор 

финансирања за учешће на научним скуповима које обезбеђује Министарство на 

годишњем нивоу кроз „Позив за суфинансирање учешћа истраживача на научним 

скуповима и радним састанцима радних тела научног скупа у иностранству“.  



Практични рад  

Циљ програмске активности Практичан рад је креирање услова за исказивање 

талената, знања, иницијатива и способности младих истраживача, кроз укључивање у 

различите радне задатке. Кроз Практичан рад млади истраживачи имају прилику да у 

пракси примене знања стечена научноистраживачким радом, којим се истовремено 

подстиче здрава конкуренција међу младим истраживачима, са циљем избора 

најбољих кандидата за даљи развој нaучнoистрaживaчкe делатности Института. 

Укључивање младих истраживача у реализацију стручних пројеката Института 

подразумева примену знања које је млади истраживач стекао кроз менторски рад, 

интерне обуке Института и екстерне програме усавршавања. Кроз рад на реализацији 

пројеката примењених истраживања – међународних пројеката, стратешких 

пројеката и пројеката сарадње са привредом млади истраживачи ће имати могућност 

да учествују у припреми методологије истраживања, прегледу литературе, 

прикупљању података и обради истих, као и доношењу закључака и предлога за даља 

истраживања.   

Индикатори 

Институт је, са циљем подстицања изврсности и релевантности научних истраживања 

својих истраживача, почев од 2017. године, увео индикаторе (пoкaзaтeљe) успеха 

научноистраживачког рада. Успех младих истраживача ће се вредновати, осим на 

основу поменутих индикатора дефинисаних у Стратегији развоја Института 

економских наука 2017–2020. година, и на основу следећих индикатора развоја 

научноистраживачког подмлатка1: 

- Индикатор семинарских радова –  број написаних семинарских радова по 

младом истраживачу (у складу са програмима докторских студија које млади 

истраживачи похађају) – IS; 

- Индикатор предлога докторских дисертација – број пријављених докторских 

дисертација у односу на број доктораната у одабраним годинама – IPD; 

- Индикатор одбрањених докторских дисертација – број одбрањених докторских 

дисертација у односу на број доктораната у одабраним годинама - DR; 

- Број запослених нових младих истраживача  - показује број доктораната који су 

засновали радни однос на Институту у одабраним годинама - NMI; 

- Број посећених домаћих конференција – број посећених конференција у земљи у 

одабраним годинама - DKO;  

- Број посећених међународних конференција - број посећених међународних 

конференција у одабраним годинама - MKO. 

 
1 Начини конструисања Индикатора успеха научноистраживачког рада на Институту се детаљније могу 
погледати у документу Стратегија развоја Института економских наука 2017-2020. година – ИЕН2020  



Будућност младих истраживача на Институту  

Имајући у виду наведене програмске активности за развој научноистраживачког 

подмлатка, могуће је сагледати јасну тенденцију Института за јачањем капацитета 

младих истраживача у наредном четворогодишњем периоду. Истовремено, 

Програмом су предвиђене мере за њихово постепено укључивање у све пословне 

активности Института, кроз примену стечених знања у реализацији пројеката 

примењених истраживања. Осим тога, млади истраживачи ће имати приоритетан 

статус при поручивању и набавци опреме, научне и стручне литературе, која је у 

функцији реализације докторских студија и подизања општег нивоа 

научноистраживачких компетенција. 

Достизањем општих циљева Програма и спровођењем дефинисаних програмских 

активности обезбеђују се услови за систематски развој научноистраживачког 

подмлатка Института економских наука. 

 

Анекс 1 

Табела 1: Млади истраживачи који учествују у Програму развоја 
научноистраживачког подмлатка на дан 22.04.2021. године  

 

Име Презиме НИО уписаних докторских студија 

Јелена Бановић Филолошки факултет, Универзитет у Београду 
Ђина  Ивановић Београдска Банкарска Академија, Универзитет Унион 
Оливера Јовановић Економски факултет, Универзитет у Београду 

Невена  Јоловић 
Економски факултет у Суботици, Универзитет у 
Новом Саду 

Марија Антонијевић Економски факултет Универзитета у Београду 
Емилија Цветковић Филозофски факултет, Универзитет у Београду 
Јелена  Новаковић Универзитет Уметности у Београду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студенти последипломских студија 

 

Име и презиме Јелена Бановић 

Области научноистраживачког рада 
 

Управљање и архивирање 
истраживачких података, , Дигитална 
архивистика, Дигитална писменост, 
Информациона и комуникациона 
писменост 

Година уписа докторских студија 
 

2016. 

НИО уписаних студија 
 

Универзитет у Београду, Филолошки 
факултет 

Фаза израде докторске тезе 
 

Докторска дисертација је у изради. 

Име и презиме ментора 
 

проф. др Бојан Ђорђевић 

Институција у којој је ментор 
запослен 

 

Универзитет у Београду, Филолошки 
факултет 

Планови за наредне 4 године:  
• последипломске студије  

 

Завршетак и одбрана докторске 
дисертације 

Планови за наредне 4 године: 
• научноистраживачки рад 

Наставак изучавања тема које су 
предмет научноистраживачког рада. 
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домаће/међународне научне 
конференције; 

− Учешће на домаћим/међународним 
научним конференцијама ради 
дисеминације резултата 
научноистраживачког рада. 

 

Библиографија (2019-2020) 

1. ЈОЛОВИЋ, Невена. Очекивани утицај хармонизације националних са европским 

прописима у области АИФ-ова на сектор МСПП у Републици Србији. У: ЂУКИЋ, 

Тадија (ур.), РАДЕНКОВИЋ-ЈОЦИЋ, Драгана (ур.). [International Scientific Conference] 

Contemporary Economic Trends: Technological Development and Challenges of 

Competitiveness, Ниш, 18. октобар 2019. Ниш: Економски факултет, 2019. стр. 79-

88, ИСБН 978-86-6139-193-4. [ЦОБИСС.СР-ИД 512601698]  

2. ЈОЛОВИЋ, Невена. Менаџмент људских ресурса у функцији стицања 

конкурентске предности у банкарству. Одитор: часопис за менаџмент, право и 

финансије. 2019, год. 5, бр. 3, стр. 65-78. ИССН 2217-401X. https://scindeks-

clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2019/2217-401X1903065J.pdf, ДОИ: 

10.5937/Oditor1903065J. [ЦОБИСС.СР-ИД 281623564]  

3. ЈОЛОВИЋ, Невена, ЂУРИЧИН, Соња. Analysis of the Role of VCFs as Non-banking 

Financial Institutions in Financing Women’s Entrepreneurship. Journal of Women’s 

Entrepreneurship and Education. 2019, год. 11, бр. 3-4, стр. 33-52. ИССН 1821-1283. 

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/1116/1051, ДОИ: 

10.28934/jwee19.34.pp33-52. [ЦОБИСС.СР-ИД 512586338]  

4. ЈОЛОВИЋ, Невена. Тржиште рада у условима COVID-19 пандемије: ЕУ vs САД. 

Економија: теорија и пракса. 2020, год. 13, бр. 3, стр. 13-33. ИССН 2217-5458. 

https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615297&page=1&sort=8

&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15297, ДОИ: 10.5937/etp2003013J. 

[ЦОБИСС.СР-ИД 28821001]  

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2019/2217-401X1903065J.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2217-401X/2019/2217-401X1903065J.pdf
https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/jwee/article/view/1116/1051
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615297&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15297
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2615297&page=1&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d15297


5. ЈОЛОВИЋ, Невена, ДУКИЋ-МИЈАТОВИЋ, Маријана. The Principles of the Corporate 

Governance in Banks and Legislation of Republic of Serbia. Право: теорија и пракса. 

2020, год. 37, бр. 3, стр. 13-26. ИССН 0352-3713. https://scindeks-

clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2020/0352-37132003013J.pdf, ДОИ: 

10.5937/ptp2003013J. [ЦОБИСС.СР-ИД 29610249]  

6. ЈОЛОВИЋ, Ивана, ЈОЛОВИЋ, Невена. Assessment of the Applicability of the Balanced 

Scorecard Concept in Small and Medium-sized Enterprises. Школа бизниса: научно-

стручни часопис. 2020, год. 13, бр. 1, стр. 112-136. ИССН 1451-6551. 

http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Jolovic-i-Jolovic-.pdf, ДОИ: 

10.5937/skolbiz1-28253. [ЦОБИСС.СР-ИД 34946825]  

 

Име и презиме Марија Антонијевић 

Области научноистраживачког рада 
 

Банкарство 

Година уписа докторских студија 
 

2019 

НИО уписаних студија 
 

Економски факултет Универзитета у 
Београду 

Фаза израде докторске тезе 
 

Припрема пријаве теме 

Име и презиме ментора 
 

Ментор није додељен 

Институција у којој је ментор 
запослен 

 

Економски факултет Универзитета у 
Београду 

Планови за наредне 4 године:  
• последипломске студије  

 
Израда доктората 

Планови за наредне 4 године: 
• научноистраживачки рад 

Писање радова из области банкарства и 
дигиталних компетенција  

 

Библиографија (2019-2021) 

1. ANTONIJEVIĆ, Marija & Ivanović, Đ. Adoption of mobile banking in the Republic of 

Serbia. 12th International Scientific Conference - Emerging trends in business 

economics: towards competitiveness, digitalization and financial innovation. Belgrade: 

Institute of economic sciences, 2020. ISBN 978-86-89465-55-6  

2. Ljumović, I. &  ANTONIJEVIĆ, Marija. Трансформација банкарског система Србије: 

двадесет година касније. Економски погледи, 2020, 22(2), 15-29. 

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2020/0352-37132003013J.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3713/2020/0352-37132003013J.pdf
http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2021/01/Jolovic-i-Jolovic-.pdf


3. ANTONIJEVIĆ, Marija & Ljumović, I. Innovation and New Roles of Employees in 

Operational Risk Management. In: Conference Proceedings of the International Scientific 

Conference of the People in the Center of Process Automation - FINIZ 2020 (pp. 118-124). 

Belgrade: Singidunum University, 2020. ISBN 978-86-7912-737-2  

4. Ivanović, Đ., & ANTONIJEVIĆ, Marija. The Role of Online Shopping in the Republic of 

Serbia During Covid 19. Economic Analysis, 2020, 53(1), 28-41. ISSN 2560-3949  

5. Ivanović, Đ., & ANTONIJEVIĆ, Marija. The typical female consumer of online shopping 

during COVID19, International scientific conference Global Economic Trends – 

Challenges and opportunities. Belgrade: Belgrade Banking Academy. 2020. ISBN 978-86-

7852-063-1 

6. Ивановић, Ђ., ANTONIJEVIĆ, Marija. Е-учење-стање и перспективе у Републици 

Србији. У: XXVI скуп Трендови развоја "Иновације у модерном образовању" 

(стр.187-190). Нови Сад: Факултет техничких наука, 2020. ISBN 978-86-6022-241-3 

7. ANTONIJEVIĆ, Marija, Ivanović, Đ., & Simović. V. Adoption of mobile banking in the 

Republic of Serbia.  International Monograph “New Models, Structures and Markets in 

Finance, Innovation and Technology”, 76-96. Institute of Economics, Skopje, North 

Macedonia, 2021.  ISBN 978-608-4519-23-2 

 

Име и презиме Емилија Цветковић  

Области научноистраживачког рада 
 

Економска историја социјалистичке 
Југославије, југословенско-амерички 
економски односи, заједничка улагања 

Година уписа докторских студија 
 

2019.  

НИО уписаних студија 
 

Филозофски факултет, Универзитет у 
Београду 

Фаза израде докторске тезе 
 

Израда предлога теме докторске 
дисертације 

Име и презиме ментора 
 

/ 

Институција у којој је ментор 
запослен 

 
/ 

Планови за наредне 4 године:  
• последипломске студије  

 

Завршавање испитних обавеза, одбрана 
предлога теме и израда докторске 
дисертације  

Планови за наредне 4 године: 
• научноистраживачки рад 

- Припрема једног научног рада 
за конференцију (домаћу или 
међународну)- једном у 12 
месеци 



- Учешће на домаћој или 
међународној конференцији-
једном у 12 месеци 

- Припрема једног рада у научном 
часопису – једном у 12 месеци 

- Учешће на докторским 
радионицама у земљи и 
иностранству 

- Истраживачки боравак у 
иностранству 

 

Библиографија (2019-2021) 

1. CVETKOVIĆ, Emilija. “Američki komitet za pomoć Jugoslaviji” u borbi za nastavak 

ekonomske pomoći Jugoslaviji 1947. godine. Godišnjak za društvenu istoriju, ISSN 0354-

5318, 2019/2, str. 69-87.  [COBISS.SR-ID 283130380]  

2. CVETKOVIĆ, Emilija, Miljković, Marko. Moglo je i gore, dobro biti neće: COVID-19 i 

društveno-ekonomski efekti pandemija u istorijskoj perspektivi, u svetu i Srbiji. U: Black 

swan in the world economy 2020. Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2020, str. 29-51. 

ISBN 978-86-89465-54-9  

3. CVETKOVIĆ, Emlija. Prikaz procesa emancipacije žena kroz analizu ekonomskih tema u 

časopisu Ženski pokret. Knjiga sažetaka: Časopis Ženski pokret (1920-1938). Institut za 

književnost i umetnost, Beograd, 2020, str. 112-115.  ISBN 978-86-7095-261-4  

4. CVETKOVIĆ, Emilija, Matković, Aleksandar. Rađanje jedne istoriografije: nasleđe 

Komisije za ekonomsku istoriju Jugoslavije. U: Izazovi izučavanja ekonomske istorije u 

Srbiji. Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2020, str. 197-223. ISBN 978-86-89465-58-

7  

5. CVETKOVIĆ, Emilija, Miljković, Marko. Ruski grip i srpski lek: pandemija gripa 1889-

1890. godine u Beogradu i Srbiji. U: Doomsday: Kuga. Filološko-umetnički fakultet 

Univerziteta u Kragujevcu, 2020, str. 37-57. ISBN 978-86-80796-13-0 

 

Име и презиме Јелена Новаковић 

Области научноистраживачког рада 
 

Менаџмент у култури и уметности 

Година уписа докторских студија 
 

2020 

НИО уписаних студија 
 

Универзитет Уметности, 
Интердициплинарне студије Дигитална 
Уметност 

Фаза израде докторске тезе 
 

Студент прве године докторских 
студија 



Име и презиме ментора 
 

 

Институција у којој је ментор 
запослен 

 
 

Планови за наредне 4 године:  
• последипломске студије  

 

Завршавање испитних обавеза, пријава 
и израда докторске дисертације 

Планови за наредне 4 године: 
• научноистраживачки рад 

Маркетинг у уметности, Анализа 
Уметничког тржишта, Економика 
културе 

 

Библиографија (2019-2021) 

/ 

Анекс 2 

Извештај за менторство стипендисте МПНТР 
Ментор: _____________________________________________________ 
Стипендиста: __________________________________________________ 
Датум почетка менторства: 
Период извештавања: ____________________________________ 
 

1. У току шестомесечног периода сарадње са стипендистом МПНТР, стипендиста је 

упознат или оспособљен да самостално обавља следеће активности релевантне за 

научноистраживачки рад:  

 
- Преглед литературе                                                                           упознат ☐ оспособљен ☐ 

- Претрага научних и стручних часописа                                     упознат ☐ оспособљен ☐ 

- Прикупљање података                                                                      упознат ☐ оспособљен ☐ 

- Избор одговарајуће методологије                                                упознат ☐ оспособљен ☐ 

 

2. Са стипендистом је припремљен и објављен један 

научни рад у часопису Института економских 

наука  

да ☐    

у току је припрема ☐ 

у току је објава ☐ 

    не ☐ 
 

3. Са стипендистом је остварена сарадња током 

израде једног семинарског рада усклађеног са 

правилима и предметима Докторских студија које 

стипендиста похађа  

 

да ☐    у току ☐    не ☐ 

4. Стипендисти је пружена помоћ приликом да ☐       не ☐ 



аплицирања за програме усавршавања у земљи и 

иностранству  

 
Коментар о стипендисти / сарадњи са стипендистом: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Потпис ментора:                                           Датум извештаја: ______________________ 

 

Анекс 3 

 
Извештај за менторство приправника 1 запосленог на  

Институту економских наука 
 
Ментор: _____________________________________________________ 
Приправник: __________________________________________________ 
Датум почетка менторства: _____________________________ 
Период извештавања: ____________________________________ 
 

1. У току шестомесечне сарадње са приправником 

запосленим на Институту економских наука, 

приправник је упознат са: 

 

- релевантним правним актима ИЕН 

- другим значајним документима из области 

научноистраживачког рада ИЕН 

-  основним научноистраживачким активностима ИЕН 

- основним истраживањима ИЕН 

- годишњом научном конференцијом ИЕН 

- научним публикацијама ИЕН 

- стратешким пројектима ИЕН 

- примењеним истраживањима ИЕН 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 
 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 
 

 

2. Приправник је упознат са актерима из екстерног 

окружења који утичу на рад Института (државни и 

недржавни актери) 

 
да ☐      не ☐ 

 



3. Приправнику је пружена помоћ приликом 

укључивања у рад Института, пре свега кроз 

активно  учешће у организационим активностима 

научних конференција и других научних скупова у 

којима је Институт главни организатор или 

суорганизатор  

 
 

да ☐      не ☐ 

 

4. Пружање помоћи приправнику да спозна основне 

методе и технике научног истраживања и анализе 

неопходне за успешно обављање 

научноистраживачког рада:  

- прикупљање и систематизација литературе 

- претрага релевантних часописа 

-  избор методологије 

 

 
 
 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 

да ☐      не ☐ 

5. Припрема једног рада за научну конференцију 

(домаћу или инострану) при чему је приправник 

први аутор, а ментор други аутор 

 

да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

6. Учешће на једној научној конференцији (домаћој 

или иностраној) ради дисеминације резултата 

 

да ☐   у току  ☐   

не ☐ 

7. Пружање помоћи у изради  два семинарска рада у 

оквиру предмета на Докторским студијама 

предвиђеним планом и програмом 

научноистраживачке организације на којој се 

студије похађају 

 

 
 

да ☐   у току  ☐     

не ☐ 

8. Пружање помоћи приправнику приликом 

аплицирања за учешће у програмима усавршавања 

у земљи и иностранству (летње школе, семинари, 

обуке, радионице) 

да ☐   у току  ☐  

 не ☐ 



9. Приправник је укључен у тим за припрему пројектне пријаве за конкурс 

Фонда за науку у којем је ментор?                                                                   да ☐  не ☐ 

 
 

10. Приправник учествује у раду Департмана у којем је ментор?                 да ☐  не ☐ 

 
11. Приправник је учествовао у реализацији активности ИЕН (конференција, 

округли сто, стручна публикација, пројекти и сл.)? Уколико је одговор 

потврдан, навести назив активности.  

 
 
 

12. Коментар о приправнику (општи утисак о кандидатовом напретку, област 

рада у којој је приправнику неопходна додатна подршка и сл.). 

 
Потпис ментора:        
Потпис истраживача приправника: 

Датум извештаја: ________________ 
 
 
 

Анекс 4 

Извештај за менторство приправника 2 запосленог  
на Институту економских наука 

 
Ментор: _____________________________________________________ 
Приправник: __________________________________________________ 
Датум почетка менторства: _____________________________ 
Период извештавања: ____________________________________ 
 

1. У току шестомесечне сарадње са приправником 

запосленим на Институту економских наука, приправнику 

је пружена помоћ приликом дефинисања теме и припреме 

(писања) пријаве докторске дисертације  

 

 
да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

2. Припремљен је и објављен један научни рад за 

конференцију (домаћу или инострану), при чему је 

приправник први аутор, а ментор други аутор 

да ☐ 
у току је 

припрема ☐ 



у току је објава 
☐ 

не ☐ 
 

3. Учешће на домаћој или међународној научној 

конференцији ради дисеминације резултата 

научноистраживачког рада приправника 

 

 
да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

4. Припрема и објављивање једног рада у научном часопису да ☐ 
у току је 

припрема ☐ 
у току је објава 

☐ 

не ☐ 

 
5. Приправник је укључен у тим за припрему пројектне пријаве за конкурс Фонда за 

науку у којем је ментор                                                                                                         да ☐   не ☐    

6. Приправник учествује у раду Департмана у којем је ментор?                  да ☐   не ☐ 

 
7. Приправник је учествовао у реализацији активности ИЕН (конференција, 

округли сто, стручна публикација, пројекти и сл.)? Уколико је одговор потврдан, 
навести назив активности.  
 

8. Коментар о приправнику / сарадњи са приправником 
 

 
 
 
 
 

 

 
Потпис ментора:     
 
Потпис истраживача приправника: 

Датум извештаја: ____________________ 
 

 

 

 

 



Анекс 5 

 
Извештај за менторство сарадника запосленог  

на Институту економских наука 
 

Ментор: _____________________________________________________ 
Сарадник: __________________________________________________ 
Датум почетка менторства: _____________________________ 
Период извештавања: ____________________________________ 
 

1. У току шестомесечне сарадње са сарадником запосленим 
на Институту економских наука, сараднику је пружена 
помоћ приликом израде докторске дисертације  

 

 
да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

2. Сараднику је пружена помоћ у припреми рада за СЦИ 
листу 

 

да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

3. Припремљен је и објављен један научни рад за 

конференцију (домаћу или инострану)  

да ☐ 
у току је 

припрема ☐ 
у току је објава 

☐ 

не ☐ 

 
4. Учешће на домаћој или међународној научној 

конференцији ради дисеминације резултата 

научноистраживачког рада сарадника 

 

 
да ☐   у току  ☐  

не ☐ 

5. Припрема и објављивање једног рада у научном часопису 

из категорије М20 

да ☐ 
у току је 

припрема ☐ 
у току је објава 

да ☐ 

не ☐ 

 

 
 

6. Сарадник је укључен у тим за припрему пројектне пријаве за конкурс Фонда за 

науку у којем је ментор                                                                                                         да ☐   не ☐    

7. Сарадник учествује у раду Департмана у којем је ментор?                              да ☐   не ☐ 

 
8. Сарадник је учествовао у реализацији активности ИЕН (конференција, округли 

сто, стручна публикација, пројекти и сл.)? Уколико је одговор потврдан, навести 

назив активности.  



 
 

9. Коментар о сараднику / сарадњи са сарадником 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Потпис ментора:     
 
Потпис истраживача сарадника: 
 

Датум извештаја: ____________________ 
 

 


