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Финансијски план Института економских наука (ИЕН) за 2021. годину обухвата 
план прихода и расхода. Финансијски план је састављен на основу пословања у 
2020. години, које је документовано у књиговодственим евиденцијама и финан-
сијским извештајима ИЕН, као и на основу активности које су планиране у 2021. 
години. Размотрени су интерни и екстерни фактори који се могу предвидети и 
могу утицати на пословање ИЕН у 2021. години. 
 
 План прихода ИЕН  

 
Приходе ИЕН у 2021. години доминантно чине пословни приходи. Структура пла-
нираних пословних прихода је дефинисана на основу стратешких циљева ИЕН. 
Најзначајније пословне приходе ИЕН остварује према следећим групама:  
 

• Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
• Приходи од пројеката Фонда за науку Републике Србије  
• Приходи по основу сарадње са привредом и стратешких пројеката 
• Приходи од међународних пројеката.  

 
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 2021. годину. 
 
Приходи од пројеката Фонда за науку Републике Србије су планирани на основу 
финансијских планова одобрених пројеката и уговора о реализацији пројеката. 
 
Приходи по основу сарадње са привредом, приходи од стратешких пројеката и 
приходи од међународних пројеката се планирају на основу постојећих уговора о 
сарадњи, као и на основу очекиване сарадње.  
 
Остали пословни приходи се пре свега односе на приходе по основу услуга подр-
шке другим институтима за креирање и одржавање институционалних репозито-
ријума научних радова у склопу програма успостављања платформе за отворену 
науку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  
 
Финансијски приходи ИЕН се односе на приходе по основу учешћа у добити, при-
ходе по основу камата и приходе од позитивних курсних разлика. Институт оства-
рује приходе од учешћа у добити по основу оснивачких права која има у два пове-
зана правна лица (Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, оси-
гурање и финансије – ББА и Регионална агенција за развој– РАРЕИ).  
 
План прихода ИЕН у 2021. години је према кључним позицијама приказан у на-
редној табели: 
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План	прихода	ИЕН	у	2021.	години	

Позиције прихода План 2021 
(у РСД)	

Приходи од Министарства 95,698,845 
Приходи од пројеката Фонда за науку РС 7,264,044 
Приходи од сарадње са привредом и стратешких пројеката 8,011,443 
Приходи од међународних пројеката 9,967,093 
Остали пословни приходи (научна звања, платформа и сл.) 460,000 
Приходи од учешћа у добити 1,100,000 
Остали непоменути приходи 400,000 

Укупни приходи 122,901,424 
 

 
 План расхода ИЕН  

 
Расходе ИЕН у 2021. 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 предвиђе-
ни трошкови бруто зарада запослених и трошкови накнада по уговору о делу и 
ауторским уговорима. У оквиру осталих личних расхода се појединачно планирају 
накнаде трошкова превоза запослених на рад и са рада, затим накнаде трошкова 
запосленима на службеном путу и остале накнаде запосленима које обухватају 
отпремнине, јубиларне награде и остала примања запослених.  
 
Трошкови производних услуга обухватају трошкове закупа пословног простора, 
трошкове истраживања и остале трошкове производних услуга. У оквиру трошко-
ва непроизводних услуга су планирани трошкови за стручно усавршавање и коти-
зације, 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 чланарина и трошкове надокнада за 
испуњавање обавеза према инвалидима.  
 
Детаљан план расхода ИЕН за 2021. годину је приказан у наредној табели: 
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План	расхода	ИЕН	у	2021.	години	

Позиције расхода Конто План 2021 
(у РСД) 

Канцеларијски материјал 512100 120,000 
Тонери и кертриџи 512001 250,000 
Материјал за текуће одржавање и поправке 512600 45,000 
Материјал за рачунарску опрему  512601 120,000 
Средства за одржавање хигијене 512800 120,000 

Радови на унутрашњем уређењу простора (канцеларије) 514000 
532000 

300,000 

Монтажа сервера 532000 50,000 
Одржавање, демонтажа и уградња клима уређаја 532000 132,000 
Сервисне услуге за осталу опрему 532001 40,000 
Ситан инвентар 515100 100,000 
Електрична енергија 513300 150,000 
Остала енергија (даљинско грејање) 513900 550,000 

Зараде 520 
521 82,800,000 

Ауторски и уговори о делу 522 
523 16,200,000 

Превоз запослених на рад и са рада 529100 1,000,000 

Накнада трошкова на службеном путу - превоз и смештај 

529111   
529310   
529112 2,700,000 
529311   
551300   

Накнада трошкова на службеном путу - дневнице 529113 620,000 
Накнада за коришћење сопственог аутомобила у слу-
жбене сврхе 

529120 40,000 

Накнада трошкова на службеном путу - путарина 529114 10,000 

Остале накнаде запосленима 

5290 

792,000 
529191 
529220 
529190 

Поштанске услуге 531501 40,000 

Фиксна и мобилна телефонија 5315000 
531502 180,000 

Такси и rent-a-car услугe 531600 20,000 
Закуп пословног простора 5330 1,100,000 
Закупнина опреме 533400 120,000 

Штампање промотивног материјала 
535100 
535200 90,000 
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Позиције расхода Конто План 2021 
(у РСД) 

Подизвођачи 536000 980,000 

Истраживања - прикупљање података 
536900 
536901 2,400,000  
536902 

Комуналне услуге 539200 110,000 
Услуге заштите на раду и заштите од пожара 539300 116,000 
Остале производне услуге (превод и лекторисање) 539900 250,000 
Амортизација 540 2,300,000 
Адвокати 5501 100,000 
Књиговодствене услуге 5502 150,000 

Стручно усавршавање и котизације 550500 
550501 750,000 

Накнаде за лиценце и софтвере 550600 1,500,000 
Услуга штампања публикација 550900 700,000 
Остале непроизводне услуге (CIP, ISBN и сл.) 550901 30,000 
Остале непроизводне услуге (AGW, PARAGRAF) 550902 120,000 
Услуге обезбеђења 550904 810,000 
Услуге одржавања локалне мреже и сервера 550905 1,160,000 
Остале непроизводне услуге - достава и паковање 550907 10,000 
Остале непроизводне услуге (потврде, накнаде и сл.) 550909 10,000 
Репрезентација 551 150,000 
Набавка здравствених услуга 552801 1,400,000 
Осигурање запослених од последица несрећних случајева 552800 35,000 

Чланарине 554200 
554400 400,000 

Надокнада за инвалида 5552 530,000 
Платни промет  553 150,000 
Локалне комуналне таксе и порези 5555 140,000 
Оглашавање у штампи (осим за рекламу и пропаганду) 559000 20,000 
Таксе 559100 10,000 
Трошкови претплате  559300 120,000 
Остали нематеријални трошкови 559900 10,000 
Остали непоменути расходи (финансијски и остали рас-
ходи) 56,57,58 500,000 

Укупни расходи     122,650,000 
 

У Београду,  
децембар 2020. године 

 
Директор 

др Јован Зубовић  


