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Финансијски план Института економских наука (ИЕН) за 2023. годину обухвата 
план прихода и расхода. Финансијски план је састављен на основу пословања у 
2022. години, које је документовано у књиговодственим евиденцијама и финансиј-
ским извештајима ИЕН и на основу активности које су планиране у 2023. години. 
Размотрени су интерни и екстерни фактори који се могу предвидети и могу ути-
цати на пословање ИЕН у 2023. години.  
 
 План прихода ИЕН  

 
Приходе ИЕН у 2023. години доминантно чине пословни приходи. Структура пла-
нираних пословних прихода је дефинисана на основу стратешких циљева ИЕН. Нај-
значајније пословне приходе ИЕН остварује према следећим групама:  
 

• Приходи од Министарства науке, технолошког развоја и иновација 
• Приходи од пројеката Фонда за науку Републике Србије  
• Приходи од осталих пројеката (међународни, стратешки и привреда) 

 
Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја су планирани на 
основу начина финансирања научноистраживачког рада, који је у складу са Зако-
ном о науци и истраживањима предвиђен за 2023. годину. 
 
Приходи од пројеката Фонда за науку Републике Србије су планирани на основу фи-
нансијских планова одобрених пројеката и уговора о реализацији пројеката. 
 
Приходи од осталих пројеката се планирају на основу постојећих уговора о са-
радњи, као и на основу очекиване сарадње. Део прихода се односи на приходе по 
основу услуга подршке другим институтима за креирање и одржавање институци-
оналних репозиторијума научних радова у склопу програма успостављања плат-
форме за отворену науку. Посебна категорија прихода се односи на приходе по 
основу наплаћених котизација за објављивање радова у ИЕН часопису Journal of 
Women's Entrepreneurship and Education (JWEE). 
 
Финансијски приходи ИЕН се односе на приходе по основу учешћа у добити и при-
ходе од позитивних курсних разлика. Институт остварује приходе од учешћа у до-
бити по основу оснивачких права која има у два повезана правна лица (Београдска 
банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије – ББА и Ре-
гионална агенција за развој– РАРЕИ).  
 
План прихода ИЕН у 2023. години је према кључним позицијама приказан у наред-
ној табели: 
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План прихода ИЕН у 2023. години 

Позиције прихода План 2023. 
(у РСД) 

Приходи од Министарства 122.300.000 
Приходи од пројеката Фонда за науку РС 3.500.000 
Приходи од осталих пројеката 33.700.000 
Приходи од учешћа у добити 1.400.000 
Остали непоменути приходи 400.000 

Укупни приходи 161.300.000 
 

 
 План расхода ИЕН  

 
Расходе ИЕН у 2023. години доминантно чине пословни расходи. План расхода је 
разрађен на основу следећих група расхода:  
 

• Трошкови материјала и одржавања  
• Трошкови енергије  
• Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи  
• Трошкови производних услуга  
• Трошкови амортизације  
• Трошкови непроизводних услуга  
• Други нематеријални трошкови.  

 
Посебно су у оквиру трошкова зарада и накнада зарада у плану расхода предвиђени 
трошкови бруто зарада запослених и трошкови накнада по уговору о делу и аутор-
ским уговорима. У оквиру осталих личних расхода се појединачно планирају нак-
наде трошкова превоза запослених на рад и са рада, затим накнаде трошкова запо-
сленима на службеном путу и остале накнаде запосленима које обухватају отпрем-
нине, јубиларне награде и остала примања запослених.  
 
Трошкови производних услуга обухватају трошкове закупа пословног простора, 
трошкове истраживања и остале трошкове производних услуга. У оквиру трошкова 
непроизводних услуга су планирани трошкови за стручно усавршавање и котиза-
ције, трошкови накнада за лиценце и софтвере, трошкови одржавања локалне 
мреже и сервера, трошкови штампања публикација и трошкови осталих непроиз-
водних услуга. Нематеријални трошкови су планирани и за трошкове репрезента-
ције, трошкове премија осигурања, трошкове здравствених услуга, трошкове чла-
нарина и трошкове надокнада за испуњавање обавеза према инвалидима.  
 
Детаљан план расхода ИЕН за 2023. годину је приказан у наредној табели: 
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План расхода ИЕН у 2023. години 
 

Позиције расхода Конто 
План 2023. 

(у РСД) 
Канцеларијски материјал, тонери и кертриџи 5120; 5121 400.000 
Mатеријал за рачунарску опрему  5126 200.000 
Материјал за текуће одржавање и поправке и 
средства за одржавање хигијене 5126; 5128 340.000 

Радови на унутрашњем уређењу простора 
(канцеларије) 

5140; 5320 990.000 

Oдржавање опреме и сервисне услуге  5320 220.000 
Ситан инвентар 5151 100.000 
Електрична енергија и даљинско грејање 5133; 5139 925.000 

Зараде 520 
521 

98.000.000 

Ауторски уговори, уговори о делу и остали уговори 5220; 5230; 
5250 

16.500.000 

Превоз запослених на рад и са рада 5291 1.500.000 
Накнада трошкова на службеном путу - превоз, 
смештај и rent-a-car услугe 

5291; 5293; 
5316; 5513 

6.000.000 

Остале накнаде трошкова на службеном путу  5291 2.090.000 

Остале накнаде запосленима 5290; 5291; 
5292 

1.200.000 

Поштанске услуге, фиксна и мобилна телефонија 5315 260.000 
Закуп пословног простора и опреме 5330; 5334 1.690.000 

Штампање публикација и промотивног материјала 5351; 5352; 
5509 

1.200.000 

Дизајн књиге графичких стандарда, публикација и 
промотивног материјала 

5359 160.000 

Партнерске институције 5360 11.200.000 
Анкетна истраживања и прикупљање података 5369 1.340.000 
Комуналне услуге 5392 200.000 
Услуге заштите на раду и заштите од пожара 5393 100.000 
Превод и лекторисање 5399 450.000 
Дизајн, израда и одржавање сајта 5399 500.000 
Амортизација 5400 2.950.000 
Адвокати 5501 750.000 
Књиговодствене услуге 5502 660.000 
Стручно усавршавање и котизације 5505 2.000.000 
Накнаде за лиценце и софтвере 5506 2.100.000 
Услуге обезбеђења 5509 1.050.000 

Услуге одржавања локалне мреже и сервера 5509 1.552.800 

Остале непроизводне услуге 5509 210.000 
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Позиције расхода Конто 
План 2023. 

(у РСД) 

Репрезентација 5510; 5512; 
5513; 5515 

990.000 

Здравствене услуге и осигурање запослених од 
последица несрећних случајева 

5528 941.000 

Чланарине 5542; 5544 600.000 
Надокнада за инвалида 5552 700.000 
Платни промет  5530; 5531 330.000 
Локалне комуналне таксе и порези 5555 360.000 

Таксе, претплате и остали нематеријални трошкови 5590; 5591; 
5593; 5599 

201.000 

Остали непоменути расходи (финансијски и остали 
расходи) 

56,57,58 300.000 

Укупни расходи    161.259.800 
 

 
 План издатака ИЕН  

 
Издаци ИЕН у 2023. години, који нису третирани као расходи периода већ су капи-
тализовани као опрема, односе се на набавку рачунарске опреме, књига, канцела-
ријског намештаја и клима уређаја. 

 
План издатака ИЕН у 2023. години 

Позиције издатака Конто План 2023. 
(у РСД) 

Рачунарска опрема 0231 2.500.000 
Књиге 0260 150.000 
Канцеларијски намештај 0231 120.000 
Клима уређај 0231 200.000 

Укупни издаци  2.970.000 
 

 
У Београду,  
децембар 2022. године 

 
Директор 

др Јован Зубовић  
 


