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Институт економских наука 
Београд, Змај Јовина 12 
 
Научном већу Института економских наука  
 
 

Београд, 29.09.2022. године 
 
 
На основу Одлуке бр. 319/4 која је донета на седници Научног већа Института економских 
наука од 07.09.2022. године, именована је Комисија за избор кандидата др Исидоре Бераха у 
научно звање виши научни сарадник, у саставу: 
 
 др Соња Ђуричин, виши научни сарадник, председник комисије 
 др Славица Стевановић, виши научни сарадник, члан комисије 
 др Марко Јелочник, виши научни сарадник, члан комисије 

 
 
У складу са Правилником о стицању истраживачких и научних звања (Службени гласник РС, 
бр. 159/2020), а на основу увида у документацију коју је кандидат поднео у свом писаном 
захтеву и проучавањем досадашњег рада кандидата, Комисија Научном већу Института 
економских наука подноси следећи  
 

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
о испуњености услова за избор др Исидоре Бераха у научно звање  

ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК 
 
 
1. БИОГРАФИЈА 
 
Рођена је 26.06.1980. године у Београду, где је завршила основну школу и прва три разреда V 
београдске гимназије. Диплому средње школе стекла је у James Madison High School, Сан 
Антонио, САД. 
 
У периоду од 1999. до 2000. године похађала је једногодишњи студијски програм на Hebrew 
University of Jerusalem, Rothberg International School, Department for Undergraduate Studies, 
Израел. 
 
Основне и последипломске студије завршила је на Економском факултету Универзитета у 
Београду. Дипломирала је 2005. године на смеру Менаџмент са просечном оценом 8,76, а 
магистрирала 2010. године на смеру Организација и менаџмент са просечном оценом 9,77. 
Магистарску тезу под називом: ,,Креирање кластера малих и средњих предузећа у функцији 
развоја привреде Србије" одбранила је јуна 2010. године и тиме стекла звање магистра 
економских наука. 
 
Докторску дисертацију под називом: ,,Стратегија унапређења пословних перформанси малих и 
средњих предузећа у ланцу снабдевања аутомобилске индустрије" одбранила је маја 2016. 
године на Факултету за предузетнички бизнис Универзитета Унион – Никола Тесла у Београду. 
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Од септембра 2005. године запослена је у Институту економских наука. Била је ангажована у 
реализацији следећих макропројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(МПНТР): Теоријски и методолошки оквир за нову генерацију докумената одрживог развоја у 
СЦГ: усклађивање са новим европским и регионалним интеграцијама, ОИ-149024 (2007-2010); 
Изазови и перспективе структурних промена у привреди Србије: стратешки правци економског 
развоја и услађивања са захтевима ЕУ, ОИ-179015 (2011-2019); и Европске интеграције и 
друштвено-економске промене привреде Србије на путу ка ЕУ, ИИИ-47009 (2011-2019). 
Такође, учествовала је у реализацији већег броја научних и стручних домаћих и међународних 
пројеката у области предузетништва и малих и средњих предузећа, локалног економског 
развоја, стратегијског менаџмента, економике иновација и анализе ланца вредности.  
 
У периоду 2016-2018. година била је ангажована је на Београдској банкарској академији – 
Факултету за банкарство, осигурање и финансије Универзитета Унион као асистент за ужу 
научну област »Пословна економија и менаџмент«. На основним студијама била је ангажована 
у извођењу дела наставе на предметима ,,Предузетништво" и ,,Основе менаџмента". 
 
Од априла 2019. године председник је Научног већа, а од јуна исте године Руководилац Центра 
за основна истраживања Института економских наука. Марта 2022. године именована је за 
Координатора Савета института из области друштвених наука – радне групе за праћење 
спровођења Програма развоја института из области друштвених наука 2022-2024. 
 
Члан је уређивачког одбора научног часописа Journal of Women Entrepreneurship and Education 
чији је издавач Институт економских наука. Била је члан научног одбора две међународне 
научне конференције и члан програмског одбора једног научног скупа. Такође, коуредник је 
међународне монографије "Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign 
Direct Investment in the Belt and Road Initiative", издавача IGI Global, Hershey, PA и тематског 
зборника ,,Пословање у периоду пандемије – изазови и шансе",  чији је издавач Институт 
економских наука. У својству гостујућег уредника учествовала је у припреми стручне 
публикације „Национална мрежа средњих предузећа у Републици Србији", чији је издавач 
Институт економских наука. 
 
Рецензент је у више домаћих часописа (Менаџмент, Факултет организационих наука 
Универзитета у Београду; Индустрија, Економски институт, Београд; Теме, Економски 
факултет Универзитета у Нишу; Економска анализа, Институт економских наука, Београд; 
WBJAERD, Институт за економику пољопривреде, Београд).  
 
Члан је Научног друштва економиста Србије, Друштва економиста Београда и Entrepreneurship 
Research and Education Network of Central European Universities (ERENET). 
 
Акредитовани је предавач програма стручног усавршавања у јавној управи, за област Локални 
развој и инвестиције у локалној самоуправи, Националне академије за јавну управу 

Научно звање  
 
Одлуком Комисије за стицање научних звања Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије бр. 660-01-00006/405 од 28.03.2018. године, др Исидора Бераха je 
стекла научно звање научни сарадник.  
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2. БИБЛИОГРАФИЈА – преглед остварених научних резултата у 
периоду јули 20170F

1 - септембар 2022. године 
 
 
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног 
значаја - М14 (5 бодова) 

 
1. Бераха, И., Ђуричин, С. (2022). The Effects of Innovation Policy on Science to Business 

Collaboration - The Case of Serbia. у: Лима Руа, О. (ур.): Impact of Open Innovation on the 
World Economy, стр. 83-110 (60.705 карактера са проредом, два аутоцитат из категорије 
М10, један аутоцитат из категорије М20), број хетероцитата: 0, издавач: IGI Global, 
Hershey, Pennsylvania, USA, ISBN 978-17-99886-65-5, COBISS.SR-ID 62523145 (5 
бодовa) – M14 

2. Марјановић, Д., Бераха, И., Домазет, И. (2022). Belt and Road Initiative as a Development 
Chance for the Western Balkan Countries: The Case of Serbia, у: Бујан, M.A. (ур.), Бераха, 
И. (ур.): Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct 
Investment in the Belt and Road Initiative, стр. 172-193 (62.343 карактера са проредом, 
један аутоцитат из категорије М10, један аутоцитат из категорије М20), број 
хетероцитата: 0, издавач: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA, ISBN 9781799880233, 
COBISS.SR-ID 71077129 (4,2 бодовa) – M14 
 

Број бодова рачунат по формули K/(1+0,2(n-3)), n>3 
 

3. Ђуричин, С., Бераха, И. (2021). Assessment of the innovation capacity of business entities 
in the Republic of Serbia. у: Љумовић, И. (ур.), Станчева-Гигов, И. (ур.): Finance, 
Innovation and Technology: New Models and Structures, стр. 179-198 (50.040 карактера са 
проредом, три аутоцитата из категорије М10), број хетероцитата 0, издавач: The Institute 
of Economics, Skopje, Republic of North Macedonia, ISBN 978-608-4519-23-2, COBISS.SR-
ID 37556745 (5 бодовa) – M14   

4. Ђуричин, С., Бераха, И. (2018) Financial Power and Development Potential of 
Environmentally Responsible Medium-sized Enterprises in the Serbian Industrial Sector, у: 
Љумовић, И. (ур.), Елтето, А. (ур.): Sustainable growth and development in small open 
economies, стр. 124-142 (42.625 карактера са проредом, 2 аутоцитата категорије М10, 
три аутоцитата категорије М40,), број хетероцитата: 0, издавач: Budapest: Institute of 
World Economics; Centre for Economic and Regional Studies of the Hungarian Academy of 
Sciences, ISBN 978-963-301-663-3, COBISS.SR-ID 512501858 (5 бодова) – М14 

5. Ђуричин, С., Бераха, И. (2018) Promoting the Intensity of Innovative Activities of SMEs in 
the Republic of Serbia, у: Рикер, К. (ур.), Ерић, Д. (ур.), Реџепагић, С. (ур.), Стошић, С. 
(ур.): Western Balkans Economies in EU Integratio, стр. 188-201 (34.043 карактера са 
проредом, 1 аутоцитат категорије М20, један аутоцитат категорије М10, један аутоцитат 
категорије М40), број хетероцитата: 0, издавач: CEMAFI International Association, Nica, 
France, ISBN 979-10-96557-18-9, COBISS.SR-ID 512551778 (5 бодова) – М14 

 
Уређивање тематског зборника, лексикографске или картографске публикације 
међународног значаја – М18 
 

6. Бујан, M.A., Бераха, И. (2022). Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises 
and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative, стр. 1-323, издавач: IGI 
Global, Hershey, Pennsylvania, USA, ISBN 9781799880233, COBISS.SR-ID 70907145, 
DOI: 10.4018/978-1-7998-8021-9 (2 бода) – M18 

 
1 Приказани су радови објављени након Одлуке Научног већа Института економских наука о предлогу за 
стицање научног звања Научни сарадник за кандидата др Исидору Бераха (Одлука бр. 323/2 од 
29.06.2017.) 



4 
 

 
Рад у истакнутом међународном научном часопису  - М22 
 

7. Ђуричин, С., Бераха, И., Јовановић, О., Мосуровић, M., Лазаревић Моравчевић, M., 
Пауновић, M. (2022). The Efficiency of National Innovation Policy Programs: The Case of 
Serbia, Sustainability, 14(14), 8483, стр. 2071-1050, број хетероцитата 0, ISSN 2071-1050   
COBISS.SR-ID 70903049, https://doi.org/10.3390/su14148483 (3,1 бод) – M22 
 

Број бодова рачунат по формули K/(1+0,2(n-3)), n>3 
 
Часопис међународног значаја верификован посебним одлукама – М24 
 

8. Ђуричин, С., Бераха, И. (2021). Identifying Medium-Sized Agricultural Enterprises with the 
Greatest Potential for Innovation Development. Економика пољопривреде, 68(1), стр. 213-
227, број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 35114249, doi: 
10.5937/ekoPolj2101213D (4 бодa) – M24 

9. Ђуричин, С., Бераха, И., Бодрожа, Д. (2018). Alternatives for Exiting the Loss Zone for 
Medium-sized Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia. Економика пољопривреде, 
65(1), стр. 391-411, број хетероцитата: 4, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 512517730, 
doi: https://doi.org/10.5937/ekoPolj1801391D (4 бодa) – M24 

10. Стошић, И., Домазет, И., Ђуричин, С., Бераха, И. (2017). Financial Cost-Benefit Analysis 
of Investment Possibilities in District Heating System on Wood Residues, Индустрија, 45(3), 
стр. 183-207, број хетероцитата: 3, ISSN 0350-0373, COBISS.SR-ID 252877836, 
doi: 10.5937/industrija45-14609 (3,3 бода) – М24 

  
Број бодова одређен по формули K/(1+0,2(n-3)), n>3 

 

Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини – (М31) (позивна писма за 
наведене конференције су достављена у прилогу материјала) 

 
11. Ђуричин, С., Бераха, И. (2021). Business Failure Risk Assessment and Mapping Activities 

with the Greatest Potential for Development: Sector Analysis, Timişoara Journal of 
Economics and Business, 4(2), стр. 143-158, међународна научна конференција: Current 
Economic Trends in Emerging and Developing Countries (TIMTED-2021), The Faculty of 
Economics and Business Administration and the East-European Center for Research in 
Economics and Business, West University of Timisoara, Румунија, 3-4. јун 2021., број 
хетероцитата 0, ISSN 2286-0991, COBISS.SR-ID 70831881 (3,5 бода) – М31  

 
Радови у зборницима са међународних скупова штампаних у изводу – М34 
 

12. Ђуричин, С., Бераха, И. (2020). Assessment of Innovative Capacity of Business Entities in 
the Republic of Serbia, у: Book of Abstracts 12th International Scientific Conference - 
Emerging Trends in Business Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and 
Financial Innovation, издавач: Институт економских наука, стр. 120-122, ISBN 978-86-
89465-55-6, COBISS.SR-ID 25997321 (0,5 бодова) – М34 

13. Ђуричин, С., Бераха, И. (2019). Identifying Medium-Sized Agricultural Enterprises with the 
Highest Innovative Potential, у: Book of Abstracts International Scientific Conference 
Sustainable Agriculture and Rural Development in Terms of the Republic of Serbia Strategic 
Goals Realization within the Danube Region - Science and practice in the service of 
agriculture, издавач: Институт за економику пољопривреде, стр. 51, ISBN 978-86-6269-
077-7, COBISS.SR-ID 512593762 (0,5 бодова) – М34 

14. Бераха, И. (2018). Business Networks and Technology Transfer: А Case Study of Toyota 
Motor Thailand, у: Book of Abstracts/International scientific Conference Theoretical and 
Empirical Aspects of Economic Science - 60 Years of Challenges and Opportunities, издавач: 

https://doi.org/10.3390/su14148483
http://dx.doi.org/10.5937/industrija45-14609
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Институт економских наука, стр. 116-118, ISBN 978-86-89465-42-6, COBISS.SR-
ID 269457420 (0,5 бодова) – М34  

15. Ђуричин, С., Бераха, И. (2017). The Potential of Medium-sized Enterprises in Industrial 
Sector of the Serbian Economy, у: Book of Abstracts/International scientific conference 
Sustainable Growth in Small Open Economies, издавач: Институт економских наука, стр. 
226-229, број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-89465-35-8, COBISS.SR-ID 512479842 (0,5 
бодова) – М34 

 
Монографија националног значаја – М42 
 

16. Бераха, И., Ђуричин, С. (2022). Перспектива развоја иновационог система Републике 
Србије, издавач: Институт економских наука, Београд, стр. 1- 197 (два аутоцитата 
категорије М10, два аутоцитата категорије М20, два аутоцитата категорије М50), број 
хетероцитата 0, ISBN - 978-86-89465-68-6, COBISS.SR-ID - 76079113 (7 бодова) – М42 

 
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја – М45 
 

17. Бераха, И., Јовичић, Е. (2021). Утицај пандемије COVID-19 на спољнотрговинску 
размену између Кине и земаља Западног Балкана, у: Марјановић, Д. (ур.), Јовичић, Е. 
(ур.): Макроекономска стабилност и унапређење конкурентности земаља Западног 
Балкана, издавач: Институт економских наука, стр. 107-123 (37.349 карактера са 
проредом), број хетероцитата: 1, ISBN 978-86-89465-65-5, COBISS.SR-ID 53195273 (1,5 
бод) – M45 

18. Бераха, И., Ђуричин, С. (2021). Изазови пословања у МСПП сектору у условима 
пандемије, у: Брадић-Мартиновић, А. (ур.), Бераха, И. (ур.), Ђуричин, С. (ур.): 
Пословање у условима пандемије, издавач: Институт економских наука, стр. 148-164 
(37.340 карактера са проредом), број хетероцитата: 0, ISBN 978-86-89465-64-8, 
COBISS.SR-ID 52953865 (1,5 бод) – M45 

 
Уређивање тематског зборника националног значаја – М49 
 

19. Брадић-Мартиновић, А., Бераха, И., Ђуричин, С. (2021). Пословање у периоду 
пандемије – изазови и шансе, издавач: Институт економских наука, стр. 1-236, ISBN: 
978-86-89465-64-8, COBISS.SR-ID 52953865 (1 бод) – М49 

 
Радови у водећим часописима националног значаја – М51 
 

20. Марјановић, Д., Бераха, И., Симовић, В.  (2021). The Impact of Import, Export and FDI on 
the Economic Growth of the Western Balkans Countries, Economic Analysis, 54(2), стр. 20-
29, број хетероцитата: 1, ISSN 2560-3949, COBISS.SR-ID 53987081 (3 бода) – М51 

21. Јовичић, Е., Стевановић, С., Бераха, И. (2020). Serbia-China Bilateral Trade Relations: 
Major Challenges and Opportunities, Economic Analysis, 53(2), стр. 133-144, број 
хетероцитата: 5, ISSN 1821-2573, COBISS.SR-ID 27933961 (3 бода) – М51 

22. Бераха, И., Ђуричин, С. (2020). The Impact of COVID-19 Crisis on Medium-sized 
Enterprises in Serbia, Economic Analysis, 53(1), стр. 14-27, број хетероцитата: 50, ISSN 
2560-3949, COBISS.SR-ID 16380425 (3 бода) – М51 

23. Бераха, И., Ђуричин, С. (2020). Survey on Women's Innovative Entrepreneurship in Serbia, 
Економика, 66(1), стр. 93-104, број хетероцитата: 5, ISSN 2334-9190, COBISS.SR-
ID 15624201 (3 бода) – М51 

24. Вукајловић, В., Симеуновић, И., Бераха, И., Брзаковић, М. (2019). Importance of 
Information in Crisis Management - Statistical Analysis. Индустрија, 47(3), стр. 37-53, број 
хетероцитата: 12, ISSN 0350-0373, COBISS.SR-ID 281542668 (3 бода) – М51 

25. Марјановић, Д., Ахметагић, Д., Бераха, И. (2019). Comparative Analysis of High 
Technology Exports and Selected Innovation Indicators for Serbia and CEE Countries, 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512479842
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Economic Analysis, 52(2), стр. 93-103, број хетероцитата: 2, ISSN 2560-3949, COBISS.SR-
ID 512584546 (3 бода) – М51 

 
Радови у националном часопису – М52 
 

26. Бераха, И. (2019). Оцена иновативних перформанси Републике Србије, Економски 
видици 24(3-4), стр. 137-151, број хетероцитата: 1, ISSN 0354-9135, COBISS.SR-ID 
12909321 (1,5 бод) – М52 

27. Ђуричин, С., Бераха, И. (2018). Утицај суше на глобални паритет цена 
пољопривредних производа у Републици Србији, Ecologica, 24(88), стр. 886-889, број 
хетероцитата: 1, ISSN 0354-3285, COBISS.SR-ID 512430946 (1,5 бод) – М52 

 
Рад у националном часопису – М53 
 

28. Молнар, Д., Бераха, И. (2020). Анализа ланца вредности као метод за унапређење 
локалног економског развоја, ДИТ – Друштво инжењера и техничата Зрењанин, 
24(88), стр. 81-89, број хетероцитата: 1, ISSN 0354-7140, COBISS.SR-ID 39798537         
(1 бод) – М53 

  
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини – М61 
 

29. Бераха, И., Молнар, Д. (2022). The Impact of the Covid-19 Pandemic on Local Economic 
Development in Serbia, у: Глигоријевић, Ж. (ур.), Ђукић, Т. (ур.): Regional Development 
and Demographic Trends of Southeast European Countries, Економски факултет, 
Универзитет у Нишу, стр. 187-196, 24. јун 2022. године, Ниш, Србија, ISBN 978-86-
6139-226-9, COBISS.SR-ID 70898697 (1,5 бод) – М61 

30. Молнар, Д., Бераха, И. (2021). Selection of Priority Sectors in the Local Economy on the 
Basis of Location Coefficient and Shift-share Analysis: The Case of the City of Kraljevo, у: 
Глигоријевић, Ж. (ур.), Ђукић, Т. (ур.): Регионални развој и демографски токови 
земаља Југоисточне Европе, Економски факултет, Универзитет у Нишу, стр. 45-58, 25. 
јун 2021. године, Ниш, Србија, ISBN 978-86-6139-215-3, COBISS.SR 43218441, (1,5 бод) 
– М61 

 
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини– М63 
 

31. Новаковић, Ј., Бераха, И. (2021). Инстаграм у функцији унапређења пословања у 
области уметничке делатности у Србији, Proceedings of the 26th International Scientific 
Conference Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду, стр. 344-350, број 
хетероцитата 0,  ISBN - 978-86-7233-396-1, COBISS.SR-ID – 43136777 (0,5 бода) – М63 

 
Документи  припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика – M120 
 

32. Matusiak, M., Radovanovic, N., Rakhmatullin, R., Stehrer, R., Beraha, I., Berrer, H., Boch, 
M., Djuricin, S., Graser, G., Jovanovic, B., Korpar, N., Ljumovic, I. and Marjanovic, D., 
Analysis of Value Chains in the Western Balkan Economies - Enriching the Potential for 
Regional Cooperation in Priority Areas1F

2, Matusiak, M., Radovanovic, N. and Rakhmatullin, 
R. editor(s), EUR 31024 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022, 
ISBN 978-92-76-49490-4, doi:10.2760/060677, JRC126816 (1 бод) – М123 

 

 
2 Документ је усвојен Одлуком Научног већа Института економских наука бр. 282/7 
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3. ПРИКАЗ И ОЦЕНА ОДАБРАНИХ НАУЧНИХ РАДОВА 
 
 
1. Бераха, И., Ђуричин, С. (2022). Перспектива развоја иновационог система Републике 

Србије, Институт економских наука, Београд, стр. 1- 197, ISBN - 978-86-89465-68-6, 
COBISS.SR-ID – 76079113 – М42 

 
Кључне речи: иновације, иновациони систем, мере иновационе политике, интензитет 
иновативне активности, развој 
 
Монографија има за циљ да анализира постојеће стање и укаже на могуће перспективе развоја 
иновационог система Републике Србије. Специфични циљеви истраживања односе се на 
јединствен приказ мера и програма националне иновационе политике, мерење ефеката 
националне иновационе политике на директне кориснике и привреду као целину, мерење 
интензитета иновативних активности у националном иновационом систему и идентификовање 
различитих аспеката изазова у области друштвених иновација. 
 
Основна сврха истраживања огледа се у потреби да се спроведе свеобухватна анализа 
интензитета иновативних активности и мера иновационе политике и њиховог утицаја на раст и 
развој привреде и друштва Републике Србије. Предмет истраживања је анализа реализованих 
програма и мера националне иновационе политике, интензитета иновативних активности 
одабраних учесника националног иновационог система и различитих аспеката изазова у 
области друштвених иновација с посебним освртом на женско иновационо и социјално 
предузетништво. Анализа спроведених програма и мера националне иновационе политике 
подразумева њихово систематизовање и мерење ефеката директне финансијске подршке 
иновационој делатности. Приликом систематизовања у обзир су узети сви програми мера, док 
је мерење ефеката директне финансијске подршке спроведено у случају пројеката које су у 
посматраном периоду финансирали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 
Фонд за иновациону делатност.  
 
Истраживање је спроведено применом канцеларијског, теренског и експертског метода 
истраживања. Канцеларијски (деск) метод коришћен је за прикупљање и анализу агрегатних 
података релевантних за спровођење истраживања. Теренско истраживање је реализовано 
анкетирањем и то индиректно и директно путем интервјуа. Експертски метод је коришћен у 
току теренског истраживања и базиран је на прикупљању и анализи информација од 
релевантних експерата за област иновација. 
 
Мерење ефеката улагања буџетских средстава у иновациону делатност на директне кориснике 
и привреду у целини је сложен процес из разлога што су иновације изразито комплексан 
феномен који је тешко квантификовати и најчешће је потребно да прође дужи временски 
период да би се тај утицај могао измерити. Као последица тога, резултати улагања буџетских 
средстава обухватају не само директне ефекте на пословне перформансе корисника које је 
могуће измерити, већ и читав сет посредних ефеката који се ,,преливају” на кориснике, али и на 
друге учеснике у иновационом систему, привреду и друштво. 
 
Монографија се састоји из четири логички повезане целине, односно осам тематских поглавља. 
Први део се односи на концептуални оквир националног иновационог система, у оквиру којег 
су, кроз два поглавља, представљени теоријски оквир и актуелност истраживања и 
методолошки оквир истраживања. Други део монографије је посвећен националном 
иновационом систему Републике Србије, обухвата три поглавља која се односе на правни 
оквир, националне програме и мере за подршку иновационој делатности и оцену ефеката 
директне финансијске подршке иновационој делатности. Оцена ефеката директне финансијске 
подршки извршена је за иновационе и инфраструктурне пројекте МПНТР и три програма 
Фонда за иновациону делатност (Програм раног развоја, Програм суфинансирања иновација и 
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Програм сарадње науке и привреде). Трећи део монографије посвећен је истраживањима у 
области иновативне активности, односно испитује интензитет иновативне активности 
представника привреде, науке и академије, иновационе инфраструктуре, организација за 
обављање иновационе делатности, старт-уп предузећа, актера за промоцију и унапређење 
иновација, владиних ресора и информационо-комуникационих предузећа, а представља и  
примере добре праксе. Четврти део монографије бави се истраживањима у домену перспектива 
за даљи развој иновационог система, односно изазовима у развоју националног иновационог 
система и истраживањима у области друштвених иновација на нивоу градских управа и 
невладиних организација, као и истраживањима у области женског иновативног и социјалног 
предузетништва. У овом делу  дате су препоруке за унапређење националног иновационог 
система.  
 
Свеобухватна анализа обезбеђује релевантне информације и закључке који представлјају 
основу за боље разумевање ефективности досадашње политике, те повећање даљих улагања и 
укупне подршке Владе Републике Србије иновационој делатности. Резултати истраживања 
представљају информациону основу за чланове Владе али и све учеснике у иновационом 
систему, како домаће тако и стране партнере, пружају подршку даљем развоју иновација и 
доприносе бољем разумевању ефективности досадашњих улагања у развој националног 
иновационог система. Резултати истраживања обезбеђују препоруке за креирање јединственог 
приказа обима деловања, односно програма и мера подршке Владе и потврђују важност 
улагања у иновације и значај њиховог доприноса развоју привреде и друштва. У целости, 
истраживање представља основ механизама повезивања, консолидације и комуникације о 
важности иновација међу кључним стејкхолдерима у иновационом систему Републике Србије. 
Поред тога, истраживање добија на значају сходно чињеници да интензитет иновационе 
делатности и њен утицај на раст и развој привреде и друштва до сада није свеобухватно 
анализиран. Вишеструки значај истраживања огледа се у јединственој бази података и 
методологији која је коришћена за потребе њиховог интегрисања и систематизације. 
 
Научни допринос монографије огледа се у јединственом приказу деловања у оквиру 
националне иновационе политике и примењеним методама приликом мерења ефеката директне 
финансијске подршке иновационој делатности. Својим закључцима спроведено истраживање 
подстиче размишљање о различитим алтернативама даљег развоја националног иновационог 
система. 
 
2. Ђуричин, С., Бераха, И., Јовановић, О., Мосуровић, M., Лазаревић Моравчевић, M., 

Пауновић, M. (2022). The Efficiency of National Innovation Policy Programs: The Case of 
Serbia, Sustainability, 14(14), 8483, стр. 2071-1050, број хетероцитата 0, ISSN 2071-1050   
COBISS.SR-ID 70903049, https://doi.org/10.3390/su14148483 – M22 

 
Кључне речи: програми националне иновационе политике, ефикасност, одрживи развој, микро, 
мала и средња предузећа, финансирање, пословни приходи, задуженост, Србија  
 
Циљ рада је оцена ефикасности одабраних програма националне иновационе политике у 
Србији. Фокус истраживања је на квантитативној оцени ефеката Програма раног развоја и 
Програма суфинансирања иновација, које реализује Фонд за науку, на раст пословних прихода 
микро, малих и средњих предузећа корисника. Аутори овим истраживањем настоје да попуне 
празнину у научној литератури која се бави проблематиком анализе и оцене ефикасности мера 
иновационе политике будући да је број истраживања која ову ефикасност оцењују применом 
квантитативних метода изузетно скроман. Резултати оваквих истраживања посебно су значајни 
за земље у развоју које располажу органиченим средствима за програме и мере 
институционалне подршке, као и у којима је интензитет иновативне активности привреде још 
увек недовољан. Методологија која је примењена у овом истраживању може се користити за 
оцену ефикасности мера иновационе политике и у другим земљама које су према висини 
расположивих средстава за финансирање иновација сличне Србији.  
 

https://doi.org/10.3390/su14148483
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За потребе истраживања сроведена је економетријска анализа панел података. Због малог броја 
посматраних периода примењен је модел појединачних ефеката. Ефикасност коришћења 
средстава из националних иновационих програма посматра се кроз раст пословних прихода као 
једног од примарних фактора профитабилности. Повећање пословних прихода корисника 
потврђује ефикасност одабраних програма. Пословни приход у апсолутном износу користи се 
као индикатор профитабилности предузећа, док се као контролне варијабле у анализи користе 
укупна актива и задуженост. У истраживању се полази од становишта према којем је раст 
пословних прихода предуслов за повећање способности да се обезбеде неопходна финансијска 
средства и, последично, унапреди иновациона активност, односно оствари одрживи развој 
предузећа. 
 
Аутори су закључке и препоруке засновали на резултатима модела случајних ефеката. 
Резултати истраживања указују да финансирање путем анализираних програма повећава 
пословне приходе у односу на претходни период, те да постоји директна веза између 
задужености и раста прихода, што потврђује позитиван утицај финансирања на изгледе 
одрживог развоја корисника кроз омогућавање приступ финансирању и побољшање капацитета 
за иновације. Резултати истраживања истраживања пружају економско оправдање за јавно 
финансирање иновационих активности микро, малих и средњих предузећа како у раној тако и у 
каснијим фазама развоја. Наиме, на микро нивоу финансијска подршка повећава пословне 
приходе у односу на период пре учешћа у програму. Поред тога, директна веза између 
задужености и раста прихода корисника потврђује позитиван утицај финансијске подршке на 
њихове развојне изгледе кроз олакшавање приступа финансирању како из сопствених тако и из 
позајмљених извора. Имајући у виду да се одрживост предузећа може тумачити као 
остваривање развоја, ублажавање финансијских ограничења омогућава развој иновационих 
капацитета, чиме се подстиче њихов развој и одрживост. На макро нивоу, за постизање циљева 
одрживог развоја потребне су конкурентне економије са перспективом за дугорочни раст 
заснован на иновацијама. 
 
Посебна вредност истраживања огледа су утврђивању везе између специфичних програма 
подршке развоју иновационе делатности и пословних перформанси предузећа корисника 
будући да је број оваквих истраживања и даље скроман. Резултати истраживања могу имати 
важне импликације на иновациону политику јер пружају смернице за будуће правце деловања и 
емпиријски потврђују потребу за повећањем јавних издатака за иновациону политику.  
 
3. Бераха, И., Ђуричин, С. (2020). The Impact of COVID-19 Crisis on Medium-sized 

Enterprises in Serbia, Economic Analysis, 53(1), стр. 14-27, ISSN: 2560-3949, COBISS.SR-
ID: 16380425 – М51 
 

Кључне речи: МСП, средња предузећа, криза условљена COVID-19, кључни проблеми, анкетно 
истраживање, мере за ублажавање кризе 

 
Убрзо након проглашења пандемије вируса COVID-19 од стране Светске здравствене 
организације у марту 2020. године, многе државе су прибегле мерама закључавања које су 
условиле драматичан пад глобалне економске активности. У многим секторима националних 
економија дошло је до значајног пада тражње, смањења производње и губитка радних места. 
Прелиминарни подаци су указивали да ће негативни ефекти кризе бити много већи на 
пословање сектора малих и средњих предузећа имајући у виду да су она осетљивија на 
поремећаје у понуди и тражњи у односу на велика предузећа. Мала и средња предузећа, чије 
пословање обично зависи од мањег броја потрошача и добављача, генерално су вулнерабилнија 
у условима криз и теже успевају да одрже ниво својих пословних активности. 
 
Рад је имао за циљ да емпиријски истражи ефекте кризе узроковане пандемијом на пословање 
средњих предузећа у привреди Србије. Такође, значајна истраживачка пажња је посвећена 
мерама Владе Србије за ублажавање негативног утицаја пандемије, као и упоредном прегледу 
мера у одабраним земљама. Предмет истраживања у раду су средња предузећа у привреди 
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Србије, која иако мање заступљена у укупном броју привредних субјеката, дају већи допринос 
повећању запослености, бруто додате вредности, промета и спољнотрговинских активности, те 
се сматрају окосницом раста и развоја српске привреде.  
 
Емпиријска анализа утицаја пандемије на пословање средњих предузећа заснована је на 
резултатима анкетног истраживања које је спроведено током марта и априла 2020. године. 
Упитник је садржао комбинацију питања затвореног типа и питања са могућношћу 
вишеструких унапред дефинисаних одговора, односно могућношћу да испитаници на 
Ликертовој скали изразе степен слагања и неслагања са наведеним трвдњама. Питања су 
организована у три тематска блока. Први блок се односио на опште податке о предузећу, други 
блок је укључио питања о највећим забринутостима и реакцијама у вези са бројем запослених и 
утицајем пандемије на текуће пословање предузећа, док је трећи блок обухватио питања о 
очекивањима испитаника у вези са мерама подршке за ублажавње ефеката кризе.  
 
Упитник је послат на адресе електронске поште 50 средњих предузећа која се прате и 
анализирају од 2016. године у оквиру публикације „Национална мрежа средњих предузећа” у 
издању Института економских наука. Узорак од 50 најрепрезентативнијих предузећа креиран је 
с обзиром на дистрибуцију средњих предузећа према класификацији делатности и регионалној 
дистрибуцији, према критеријуму укупног оствареног прихода, као и критеријумима удела 
појединих делатности, географског положаја, организационог облика и броја запослених.  
 
Степен реализације узорка је 36%. У погледу географске дистрибуције, 56% од укупног броја 
анкетираних средњих предузећа регистровано је на територији града Београда. Највећи 
проценат анкетираних предузећа је из области стручних, научних, иновационих и техничких 
делатности (33%), док предузећа из осталих делатности учествују са по 11%. Од укупног броја 
анкетираних предузећа 56% закупљује и 33% поседује пословни простор, док је у делимичном 
власништву и закупу 11% предузећа. Месечни трошкови у 88% анкетираних предузећа већи су 
од 10.000 евра, док се у 12% крећу између 5.000 и 10.000 евра. 
 
Резултати истраживања су показали да су средња предузећа у привреди Србије изразила 
различит степен забринутости за поједине аспекте пословања у условима пандемије. 
Забринутост за здравље запослених је углавном присутна заједно са снажном забринутошћу 
због недостатка средстава за несметано пословање и потенцијалног губитка тржишног учешћа. 
Скоро половина анкетираних предузећа изразила је забринутост због ненаплаћених 
потраживања и недостатка новчаног тока за покривање оперативних трошкова. Међутим, 
резултати истраживања су показали да је забринутост коју су предузећа изразила већа од 
стварних последица које су настале услед кризе. Док је 45% анкетираних предузећа изразило 
забринутост због ненаплаћених потраживања и недостатка новчаног тока за покривање 
оперативних трошкова, само 16% је пријавило проблеме са ликвидношћу. 34% предузећа је 
изразило забринутост због недостатка средстава за несметано пословање, међутим само 4% је 
пријавило потешкоће у приступу ресурсима и капиталу. Такође, 67% предузећа није смањило 
број запослених, а 33% није смањило и не очекује да ће бити принуђено да смањи број 
запослених у наредним месецима. Овакви налази делимично могу бити последица реализације 
истраживања одмах након избијања пандемије, односно у периоду трајања ванредног стања, те 
аутори остављају могућност да израженији негативни ефекти на пословање буду видљиви у 
будућности.  
 
Аутори су дошли до сазнања према којем је током периода ванредног стања, пандемија утицала 
на пословање 56% анкетираних средњих предузећа, док  није имала утицај на 22% предузећа 
али која су негативне утицаје очекивала у наредних 2-5 месеци, а у по11% предузећа се није 
очекивао негативан ефекат кризе, односно очекивао се у наредних 2 месеца.  
Такође, анализом резултата анкетног истраживања које је спроведено у 31 земљи ОЕЦД-а у 
2020. години и  упоредним прегледом политика и мера које су различите земље спровеле са 
циљем да спрече ширење вируса и ублаже негативне ефекте кризе, аутори су утврдили да се 
мала и средња предузећа генерално суочавају са сличним проблемима, као и да је већина 
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земаља усвојила сличне мере подршке. Мере Владе Србије превасходно су биле усмерене на 
тржиште рада и одлагање плаћања доспелих обавеза. Аутори указују на потребу да се будућа 
истраживања усмере на оцену ефикасности споведених мера имајући у виду неизвесност даљег 
тока и интензитета пандемије.  
 
 

4. Ђуричин, С., Бераха, И. (2021). Identifying Medium-Sized Agricultural Enterprises with 
the Greatest Potential for Innovation Development. Економика пољопривреде, 68(1), стр. 
213-227, број хетероцитата: 0, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 35114249, doi: 
10.5937/ekoPolj2101213D – M24 

 
Кључне речи: јавна предузећа, финансијске перформансе, предлог мера, финансијско 
пословање, Република Србија 
 
Одсуство реформе јавних предузећа један су од узрока фискалних проблема и акумулирања 
јавног дуга. Такође, финансијска позиција јавних предузећа представља значајан фактор 
неликвидности који се преноси на остале привредне субјекте. Одлагање реформи јавних 
предузећа урушава њихову конкурентску позицију и поскупљује свако будуће оздрављење 
било путем налажења стратешких партнера или снижавањем цене у случају евентуалне 
приватизације.  
 
Аутори сматрају да решавање проблема јавних предузећа представља озбиљан економски, 
социјални и политички изазов. Циљ истраживања је оцена економско финансијске моћи 
одабраних јавних предузећа у Републици Србији. Жеља аутора је била да се анализом кључних 
финансијских перформанси јавних предузећа, утврди њихова тренутна економско финансијска 
моћ и на тај начин допринесе дебати о могућностима њиховог оздрављења. Као узорак у 
истраживању узета су три јавна предузећа - ЈП Електропривреда Србије (ЕПС), ЈП Србијагас 
Нови Сад (Србијагас) и Телеком Србија а.д. Београд (Телеком), која по свом обиму, мереном 
величином пословних прихода, представљају највећа и најзначајнија јавна предузећа која 
послују у привреди Републике Србије. Поред тога, у случају одабраних предузећа, пре свега 
ЕПС-а и Србијагаса, постоји ризик да дугови акумулирани у претходном периоду падну на 
терет буџета државе. Ова три посматрана предузећа, уз Железнице Србије и комунална јавна 
предузећа уједно представљају и стратешки појединачно најзначајнија предузећа у државном 
власништву.  
 
Аутори оцену економско финансијске моћи одабраних јавних предузећа врше на основу 
података добијених анализом кључних перформанси финансијског, имовинског и приносног 
положаја. Као основни извор података коришћени су официјелни консолидовани финансијски 
извештаји предузећа ЕПС, Србијагас и Телеком, доступни на интернет страници АПР. 
Применом метода финансијске анализе утврђене су вредности перформанси ликвидности, 
солвентности, задужености, управљања обртном имовином и профитабилности. Акценат је на 
временској анализи података у периоду 2013-2015. година. 
 
На основу добијених резултата, уз спровођење додатних неопходних анализа, могуће је изнети 
предлог мера у области финансијског реструктурирања одабраних предузећа. Добијени 
резултати показују да предузећа Телеком, ЕПС и Србијагас одликује незавидан положај на 
продајном и набавном тржишту, односно пролонгирани рокови наплате потраживања и 
измирења обавеза. Ови резултати додатно поткрепљују закључке Фискалног савета да дугови 
јавних и државних предузећа према ЕПС-у и Србијагасу представљају једну од највећих 
опасности по буџет Републике Србије. Поред тога, иако се ликвидност предузећа ЕПС, за 
разлику од Србијагаса и Телекома, оцењује као прихватљива, аутори постављају питање у којој 
мери је интервенција државе утицала на позитивну оцену могућности измирења доспелих 
обавеза овог предузећа. Посебно забрињава чињеница да је при оцени задужености утврђено да 
се целокупна пословна активност предузећа Србијагас финансира из спољних извора 
финансирања. Овакву структуру пасиве с аспекта власништва, у државном предузећу, аутори 
сматрају неприхватљивом из разлога што је дугогодишње нерентабилно пословање условило 
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губитак не само сопствених него и позајмљених извора финансирања. Нерентабилно пословање 
Србијагаса огледа се и у чињеници да је у предузећу због губитка сопствених извора 
финансирања изостала могућност обрачуна приноса на укупно инвестиран капитал. Слична 
ситуација је и са приносом на укупно инвестирана средства из разлога што је Србијагас на 
сваки динар уложен у укупна средства у просеку генерисао 22,95% нето губитка. 
 
Према мишљењу аутора, изношење предлога мера у области финансијског реструктурирања 
најпре захтева анализу и оцену организационе структуре, стратегије и начина управљања 
одабраних предузећа што представља захтеван изазов за истраживање у будућем периоду. 
 
Оно што аутори сматрају заједничким за анализом обухваћена предузећа јесте потреба за 
успостављањем транспарентности пословних активности, преиспитивањем оправданости 
дефинисаних циљева и успостављањем система одговорности за предузете активности. 
Транспарентност у вођењу пословне политике и управљању државном имовином и њеним 
изворима аутори сматрају основном претпоставком за имплементацију мера за унапређење 
пословања посматраних предузећа. Ова претпоставка је кључна уколико се тежи реализацији 
циљева од јавног интереса, спречавању трошења ресурса за потребе финансирања формалних и 
неформалних центара моћи и увођењу система одговорности за спроведене активности. Поред 
тога, акценат аутора је на улози државе као власника капитала. Према мишљењу аутора, 
реализација циљева од јавног интереса захтева стандардизовање законске регулативе и 
интерних процедура као и успостављање независног институционалног система за 
координацију управљачких активности и контролу пословања предузећа у државном 
власништву. Такође, од власника капитала, односно државе, очекује се да савесно поступа 
приликом избора менаџмента и пружи могућност стручним и компетентним особама да 
учествују у реформи ових предузећа. У закључним разматрањима аутори наглашавају да 
резултати истраживања указују на потребу за предузимањем појединачног приступа у поступку 
изналажења мера за унапређење финансијског аспекта пословања одабраних јавних предузећа. 
 
Научни допринос истраживања утемељен је на методолошком поступку решавања проблема 
који не представља само економски него и социјални и политички изазов. Изводећи заључке 
чије би респектовање допринело решавању значајних националних економских проблема, 
аутори у обзир узимају и социјални карактер проблема који се пре свега односи на испитивање 
могућности апсорбовања вишка радне снаге.  
 
5. Ђуричин, С., Бераха, И., Бодрожа, Д. (2018). Alternatives for Exiting the Loss Zone for 

Mediumsized Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia, Економика пољопривреде, 
65(1), стр. 391-411, ISSN: 0352-3462, COBISS.SR-ID: 512517730 

 
Кључне речи: зона губитка, пољопривредна предузећа, средња предузећа, финансијска анализа, 
економско финансијска моћ 
 
Циљ истраживања је да се идентификују узроци и алтернативе за излазак из зоне губитка 
предузећа регистрованих на територији Републике Србије у сектору А: Пољопривреда, 
шумарство и рибарство (пољопривредна предузећа). Предмет истраживања су финансијске 
перформансе свих средњих пољопривредних предузећа у периоду 2010-2014. година. Нагласак 
је на средњим предузећима из разлога што она, сходно учешћу у кључним макроекономским 
индикаторима, представљају носиоце привредне активности у Републици Србији. Циљ 
истраживања је реализован применом метода квантитативне и квалитативне финансијске 
анализе, класичне методе прикупљања и анализе података, методе дескрипције и методе 
синтезе.  
 
Исидора Бераха учествује у примени свих наведених метода и значајно доприноси реализацији 
коауторског циља истраживања. Применом метода финансијске анализе кандидаткиња утврђује 
да не постоји устаљен тренд у погледу броја предузећа која своју пословну годину завршавају 
са нето губитком, као и да нису сваке године иста предузећа нерентабилно пословала. Из тих 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512517730
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разлога, најпре је утврђено код којих предузећа и у ком периоду постоји устаљен тренд 
пословања са нето губитком. Резултати анализе показују да једино у периоду 2013-2014. година 
постоји устаљен тренд по питању предузећа која су пословну годину завршавала са нето 
губитком. На овај начин, применом класичне методе прикупљања и анализе податак, предмет 
истраживања је уже постављен и односи се на период 2013-2014. година. С обзиром да је 
пословање успешно при позитивном резултату из редовног пословања, кандидаткиња 
применом метода финансијске анализе најпре утврђује код којих предузећа је у периоду 2013-
2014. година нето губитак последица редовних пословних активности. За предузећа код којих је 
утврђен губитак у области редовног пословања извршена је анализа узрока његовог настанка. 
Адекватно идентификовање узрока непрофитабилног пословања, према истраживању 
кандидаткиње, подразумева да су негативни утицаји на финансијски резултат већи од исказаног 
губитка.  
 
На основу дугогодишњег истраживања у области финансијског менаџмента, кандидаткиња 
испитује могућности изласка из зоне губитка кроз две алтернативе. Прва алтернатива се односи 
на анализу могућности повећања степена искоришћења реалног капацитета, односно повећања 
обима производње и продаје при постојећем глобалном паритету цена. Друга алтернатива се 
односи на анализу могућности померања глобалног паритета цена у корист продајних цена при 
постојећем степену реалног капацитета, односно при постојећем обиму производње и продаје. 
За обе алтернативе анализирана су два аспекта изласка из зоне губитка. Један аспект уважава 
корекције на расходној страни, док други аспект не уважава корекције на расходној страни. 
Анализу могућности изласка из зоне губитка путем ове две алтернативе, кроз два аспекта, 
кандидаткиња истражује уз уважавање одређених претпоставки. Прва претпоставка је да 
идентификовано повећање прихода које би могло да се деси у случају да није дошло до 
погоршања глобалног паритета цена се не узима у обзир из разлога што истраживање има за 
циљ да утврди глобални паритет цена који је потребан за излазак из зоне губитка. Друга 
претпоставка је да се остварена маржа покрића не коригује на више за износ утврђеног 
смањења по основу неискоришћења реалног капацитета јер истраживање има за циљ да утврди 
колики степен коришћења реалног капацитета треба да буде да би предузећа изашла из зоне 
губитка. Предложене алтернативе представљају јединствен економски метод. Ово из разлога 
што су кроз вредност обрачунатих финансијских перформанси, на основу података из 
појединачних финансијских извештаја, у обзир узете све економске промене настале у 
посматраним предузећима у наведеном периоду и у конкретном сектору. То значи да су у обзир 
узете и све специфичности пољопривредне производње које се тичу агрометеоролошких 
услова, волатилности цена пољопривредних производа / импута и сл. под чијим утицајем су се 
одвијале економске промене у посматраним предузећима и евидентирале у њиховим 
појединачним финансијским извештајима.  
 
Сходно добијеним резултатима и задатим претпоставкама за свако појединачно предузеће 
анализирана је могућност изласка из зоне губитка. За свако појединачно предузеће наведени су 
конкретни проценти могућности повећања/смањења степена искоришћења производног 
капацитета и/или померања глобалног паритета цена. Резултати анализе показују да се губитак, 
који је индетификован у периоду 2013-2014. година, јавља као последица смањења пословних 
прихода, смањења марже покрића и повећања финансијских расхода. До смањења пословних 
прихода дошло је услед погоршања глобалног паритета продајних и набавних цена. Вредност 
марже покрића се смањила услед недовољне искоришћености реалног капацитета, док су 
финансијски расходи забележили раст своје вредности због неефикасног коришћења обртних 
средстава. 
 
Научни допринос истраживања је у извођењу закључка утемељеног на резултатима добијених 
применом научних метода. Резултати истраживања указују на позитивне ефекте 
имплементације обе алтернативе за излазак из зоне губитка. Код већине предузећа 
имплементација предложених алтернатива утиче на смањење, а не на потпуно отклањање 
негативних показатеља профитабилности. Неутралисање нерентабилног пословања и улазак у 
зону неутралног, а затим и позитивног резултата захтева примену предложених алтернатива у 
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више узастопних обрачунских периода. У истраживању се истиче да ће се предузеће, у циљу 
изласка из зоне губитка, определити за алтернативу коју је у датом моменту могуће 
реализовати или ће се одлучити за комбинацију појединих елемената обе алтернативе. У 
моменту истраживања, код свих анализираних предузећа алтернатива која подразумева раст 
производње и продаје уз непромењени глобални паритет цена дала је боље резултате. Резултати 
истраживања потврђују хипотезу да имплементација предложених алтернатива доприноси 
расту профитабилности предузећа. Посматрано у ширем смислу, имплементација алтернатива 
осим појединачног има и шири друштвени значај. Она посредно преко раста профитабилности 
предузећа утиче на раст профитабилности сектора и привреде у целини. Јачање средњих 
пољопривредних предузећа пружа могућност генерисања већег броја незапослене радне снаге, 
и њиховом значајнијем учешћу у кључним макроекономским индикаторима. 
 

4. КВАЛИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНОГ ДОПРИНОСА 

4.1. Квалитет научних резултата и показатељи успеха у 
научном раду 
Од избора у претходно научно звање, кандидат др Исидора Бераха остварила је 32 научна 
резултата, од чега је 29 научних радова, један документ припремљен у вези са креирањем и 
аналаизом јавних политика, једно уредништво тематског зборника међународног значаја и 
једно уредништво тематског зборника националног значаја. 
 
Самостални аутор била је у 2 научна резултата, руководилац у реализацији истраживања (први 
аутор) била је у 7 научних резултата, други коаутор у 16 објављених научних резултата, трећи 
коаутор у 3, а четврти коаутор у једном раду.  
 
Радови др Исидоре Бераха су објављени у истакнутом међународном часопису, у националним 
часописима међународног значаја као и у врхунским и истакнутим часописима националног 
значаја. Поред тога, радови кандидаткиње објављени су и у међународним монографијама, 
тематским зборницима националног значаја, као и саопштењима са скупова националног 
значаја. 
 
Објављени радови кандидаткиње односе се превасходно на истраживања из области економике 
иновација, пословне економије, локалног економског развоја и економских односа Републике 
Србије и Кине у оквиру иницијативе ,,Појас и пут". Предмет истраживања кандидаткиње у 
наведеним областима пре свега су мала и средња предузећа али и привреда у целини. Пратећи 
актуелне трендове и промене у глобалним условима пословања, кандидаткња посебну пажњу у 
научноистраживачком раду посвећује испитивању економских ефеката програма и мера 
националне иновационе политике и улагања привредних субјеката у развој иновација. Значајан 
научни допринос кандидаткиње представљају дефинисане мере за унапређење интензитета 
иновативних активности малих и средњих предузећа. Кандидаткиња наведене мере анализира 
са макроекономског и микроекономског аспекта. Са макроекономског аспекта, резултати 
истраживања су у функцији ефикасне расподеле ограничених буџетских средстава намењених 
финансирању иновационе делатности и јачању националног иновационог система и примени 
концепта отворених иновација, док се са микроекономског аспекта резултати истраживања 
односе се на унапређење иновационе активности предузећа. Системским приступом изучавању 
проблематике развоја иновација и ефикасности националне иновационе политике, 
кандидаткиња остварује значајан допринос унапређењу теоријско методолошког оквира у 
области економике иновација, као и развоју на резултатима истраживања засноване основе за 
креирање јавних политика. Посебна релевантност ових истраживања проистиче из чињенице да 
је научна и стручна литература у овој области у Србији још увек изузетно скромна. Такође, у 
области пословне економије, научноистраживачки рад кандидаткиње у значајној мери је 
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усмерен на унапређење пословања малих и средњих предузећа која представљају окосницу 
раста и развоја националне економије. У области локалног економског развоја, кандидаткиња 
се бавила применом концепта и методологије анализе ланца вредности сектора, испитивањем 
утицаја пандемије на локалне привреде, као и другим релевантним и актуелним проблемима са 
циљем доприноса унапређењу конкурентности локалних економија. Део свог 
научноистраживачког рада кандидактиња је посветила проучавању потенцијала и економских 
ефеката сарадње Републике Србије и Кине у оквиру иницијативе ,,Појас и пут",   
 
Др Исидора Бераха је: 
 

 од 2019. године председник Научног већа Института економских наука 
 од 2019. године руководилац Центра за основна истраживања Института економских 

наука 
 од 2022. године координатор Радне групе – Савета института из области друштвених 

наука, предвиђеним Програмом развоја института из области друштвених наука 2022-
2024. година (радна група је формирана на седници Председништва Заједнице 
института Србије одржаној 28.03.2022. године) 

 коуредник међународне монографије "Opportunities and Challenges for Multinational 
Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road Initiative", издавач: IGI 
Global, Hershey, Pennsylvania, USA, 2022. година 

 коуредник тематског зборника националног значаја ,,Пословање у периоду пандемије – 
изазови и шансе", издавач: Институт економских наука, Београд, 2021. година 

 гостујући уредник стручне публикације „Национална мрежа средњих предузећа у 
Републици Србији”, 5(1), 2020, издавач: Институт економских наука 

 члан научног одбора 12. међународне научне конференције "Еmerging Trends in Business 
Economics: Towards Competitiveness, Digitalization аnd Financial Innovation" у 
организацији Института економских наука из Београда и Економског института из 
Скопља, Северна Македонија одржаној 28-29.10.2020. године у Београду 

 члан научног одбора 14. међународне научне конференције "European Economies After 
Covid-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy" у организацији 
Института економских наука из Београда, Економског института из Скопља, 
Економског факултета из Подгорице, Економског института из Сарајева, Института за 
развој и међународне односе из Загреба и Института за економска истраживања из 
Љубљане, конференција ће се одржати 27-28. 10. 2022. године у Београду 

 члан програмског одбора округлог стола ,,Пословање у периоду пандемије – изазови и 
шансе" у организацији Департмана за економику иновација Института економских 
наука, одржаном 23.06.2021. године у Београду. 

 
У редакционом одбору је следећих међународних часописа: 
 

 Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWEE), издавач: Институт 
економских наука, Београд 

 
Ангажована је као рецензент у следећим часописима: 
 

 Индустрија, издавач: Економски институт, Београд 
 Менаџмент, издавач: Факултет организационих наука, Београд 
 Теме, издавач: Економски факултет, Ниш 
 Journal of Women's Entrepreneurship and Education (JWEE), издавач: Институт 

економских наука, Београд 
 Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, издавач: Институт економских 

наука, Београд 
 WBJAERD, Институт за економику пољопривреде, Београд 
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4.2. Ангажованост у формирању научних кадрова 
 
Ангажованост у извођењу наставе 
 
Др Исидора Бераха је у периоду 2015-2018. година као сарадник у настави учествовала у  
извођењу наставе на Београдској банкарској академији – Факултету за банкарство, осигурање и 
финансије, Универзитета Унион, на предметима Предузетништво и Основе менаџмента.  
 
Чланство у комисији за оцену и одбрану докторске дисертације 
 
Др Исидора Бераха била је ангажована као члан комисије за оцену и одбрану докторске 
дисертације следећег кандидата: 
 
Ђорђевић, Бранислав (2020). Лидерство – концептуалност и визија, докторска дисертација,  
Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и финансије, Београд 
(комисија у саставу: проф. др Дејан Ерић, ментор; др Марија Лазаревић-Моравчевић, члан; др 
Исидора Бераха, члан) 
 
Чланство у комисији за избор у научна и истраживачка звања 
 
Др Исидора Бераха била је председник комисије за избор у научно звање научни сарадник 
следећим кандидатима: 
 

1. др Михаило Пауновић, комисија формирана одлуком Научног већа Института 
економских наука од 27.04.2021. 

2. др Марија Лазаревић-Моравчевић, комисија формирана одлуком Научног већа 
Института економских наука од 21.12.2020. 

 
Др Исидора Бераха била је члан комисије за избор у научно звање научни сарадник следећим 
кандидатима: 
 

1. др Соња Авлијаш, комисија формирана одлуком Научног већа Института економских 
наука од 02.10.2019. 

2. др Дејана Павловић, комисија формирана одлуком Научног већа Института економских 
наука од 22.07.2019. 

 
Др Исидора Бераха била је члан комисије за избор у истраживачко звање истраживач сарадник 
следећим кандидатима: 
 
1. ма Јелена Новаковић, комисија формирана одлуком Научног већа Института за филозофију 

и друштвену теорију од 24.06.2022. 
2. ма Михаило Пауновић, комисија формирана одлуком Научног већа Института економских 

наука од 19.11.2019. 
 

Ментор у кући 
 
Др Исидора Бераха је у складу са Програмом развоја научноистраживачког подмлатка 
Института економских наука 2019-2023. година била ,,ментор у кући"  следећем кандидату: 
 
1. ма Јелена Новаковић, истраживач приправник, одлуком Научног већа Института 

економских наука од 27.04.2021. 
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Обуке 
 
Др Исидора Бераха је акредитовани предавач програма стручног усавршавања у јавној управи, 
за област: Локални развој и инвестиције у локалној самоуправи, Националне академије за јавну 
управу (на основу Решења о акредитацији реализатора програма стручног усавршавања у јавној 
управи, бр. 151-00-59/2021-03 од 06.07.2021.). 
 

4.3. Нормирање броја коауторских радова 
 
На основу Правилника о стицању истраживачких и научних звања, научни радови у области 
друштвених наукa који имају до три коаутора се вреднују са пуним бројем бодова, док се број 
бодова за радове са више од три коаутора коригује по формули K/(1+0,2(n-3)), n>3. 
 
Од избора у претходно научно звање, др Исидора Бераха је објавила 29 научних радова, била 
коаутор документа припремљеног у вези са креирањем и аналаизом јавних политика, као и 
коуредник међународне монографије и тематског зборника националног значаја. Са пуним бројем 
бодова признаје се 26 остварених научних резултата, док су три рада (један рад у категорији М22 са 
шест аутора, један рад у категорији М14 са три аутора и један рад у категорији М24 са четири аутора) 
нормирана по горе наведеној формули. 
 

4.4. Руковођење пројектима, потпројектима и 
пројектним задацима 
 
Кандидаткиња је била ангажована као руководилац пројектног задатка на следећем научном 
пројекту: 
 

1. Пројектни задатак: Анализа ефеката директне финансијске подршке иновационој 
делатности – одабрани програми у оквиру реализације пројекта: Quantitative analysis of 
the impact of innovation policy and industry 4.0 on economic development, technological 
progress, and entrepreneurship in Serbia (2018), наручилац: HELVETAS Swiss 
Intercooperation, руководилац пројектног задатка 

 
Учествовала је у реализацији следећих научних и стручних пројеката: 

1. Contemporary Economic and Financial Trends analysis (2022), наручилац: United Nations 
Development Programme, члан тима 

2. COST Action CA18215 - "China In Europe Research Network", члан тима  
3. SDGs for All–Society Wide Dialogue Platform (Economic Pillar) (2022), awarded to CEVES 

by the Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ, експерт 
4. Support to Local Self-Governments in Serbia on the Road to EU Accession: Improving 

Service Quality, Stakeholder Dialogue and Local Self-Government Efficiency, Providing 
support to the city of Kragujevac in the branding process (2021), наручилац: Стална 
конференција градова и општина, експерт 

5. Analysis of value chains in the Western Balkans economies - Enriching potential for the 
regional cooperation in priority areas (2021), наручилац: The Joint Research Centre (JRS), 
European Commission, реализован у сарадњи са The Vienna Institute for International 
Economic Studies, члан тима 

6. Report on the Impact of COVID-19 Crisis on Local Economic Development (2021), 
наручилац: Стална конференција градова и општина, експерт 

7. Handbook for conducting economic analysis, data-based decision-making, strengthening 
competitiveness, and branding municipalities and cities (2020), наручилац: Стална 
конференција градова и општина, експерт 
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8. Improving competitiveness through value chain analysis in the city of Kragujevac, Republic 
of Serbia (2019-2020), наручилац: Стална конференција градова и општина, експерт 

9. Local economic development in the Republic of Serbia - Assessment of current situation and 
recommendations for future development (2019), наручилац: Стална конференција градова 
и општина, експерт 

10. Improving competitiveness through value chain analysis, City of Kraljevo, City of Kragujevac 
(2017-2020), наручилац: Стална конференција градова и општина, експерт 

11.  VISITUS – Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness, (2017-
2019), финансиран од стране: INTERREG IPA CBC, Croatia-Serbia, члан тима 

12. European integration and social and economic changes in Serbian economy on the way to EU 
(No. 47009) (2011-2019), финансиран од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС, члан тима 

13. Challenges and prospects of structural changes in Serbia: Strategic directions for economic 
development and harmonization with EU requirements (No. 179015) (2011-2019), 
финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, члан 
тима 

 
 

4.5. Активности у научно-стручним друштвима и 
научним одборима 
 
Др Исидора Бераха као председник Научног већа доприноси креирању научне политике и 
организацији научног рада у Институту економских наука од 2019. године. 
 
У својству руководиоца Центра за основна истраживања усмерава, организује и подстиче 
унапређење квалитета научноистраживачког рада у Институту економских наука. 
 
У својсвту координатора Радне групе – Савета института из области друштвених наука 
доприноси развоју и унапређењу научноистраживачких резултата друштвених наука у 
Републици Србији. 
 
Такође, др Исидора Бераха је члан: 
 

- Научног друштва економиста Србије, од 2016. године 
- Друштва економиста Београда, од 2020. године 
- Entrepreneurship Research and Education Network of Central European Universities 

(ERENET), од 2009. године. 
 
У наставку наводимо ангажовање др Исидоре Бераха у научним и програмским одборима 
међународних научних конференција и научних скупова: 
 

 члан научног одбора 12. међународне научне конференције "Еmerging Trends in Business 
Economics: Towards Competitiveness, Digitalization аnd Financial Innovation" у 
организацији Института економских наука из Београда и Економског института из 
Скопља, Северна Македонија, одржаној 28-29.10.2020. године у Београду 

 члан научног одбора 14. међународне научне конференције "European Economies After 
Covid-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy" у организацији 
Института економских наука из Београда, Економског института из Скопља, 
Економског факултета из Подгорице, Економског института из Сарајева, Института за 
развој и међународне односе из Загреба и Института за економска истраживања из 
Љубљане, конференција ће се одржати 27-28. 10. 2022. године у Београду 

http://www.erenet.org/index.htm
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 члан програмског одбора округлог стола ,,Пословање у периоду пандемије – изазови и 
шансе" у организацији Департмана за економику иновација Института економских 
наука, одржаном 23.06.2021. године у Београду 
 

4.6. Утицајност радова  
 
У поређењу са релевантним параметрима за област друштвених наука (економија), цитираност 
кандидаткиње је значајна. Према подацима цитатне базе Google Scholar2F

3 радови др Исидоре Бераха 
цитирани су укупно 335 пута од чега је 203 хетероцитата реализованo кроз 28 радoва. Кандидаткиња 
у индексној бази података Google Scholar има h индеx 9.  
 
Према подацима Web of Science, три рада кандидаткиње забележила су укупно 12 хетероцитата. 
 
Цитираност радова др Исидоре Бераха приказана је за сваки рад појединачно: 
 
1. Бераха, И., Ђуричин, С. (2020). The Impact of COVID-19 Crisis on Medium-sized Enterprises 

in Serbia, Economic Analysis, 53(1), стр. 14-27, број хетероцитата: 50, ISSN: 2560-3949, 
COBISS.SR-ID: 16380425 

 
Цитиран у (одабрани радови): 

 Kumar, M., & Ayedee, D. (2021). Technology Adoption: A Solution for SMEs to Overcome 
Problems During COVID-19. Forthcoming, Academy of Marketing Studies Journal, 25(1). 

 Zutshi, A., Mendy, J., Sharma, G. D., Thomas, A., & Sarker, T. (2021). From Challenges to 
Creativity: Enhancing SMEs’ Resilience in the Context of COVID-19. Sustainability, 13(12), 
6542. 

 Pu, G., Qamruzzaman, M., Mehta, A. M., Naqvi, F. N., & Karim, S. (2021). Innovative 
Finance, Technological Adaptation and SMEs Sustainability: The Mediating Role of 
Government Support During COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(16), 9218. 

 Zaazou, Z. A., & Abdou, D. S. (2021). Egyptian Small and Medium-sized Enterprises’ Battle 
Against COVID-19 Pandemic: March–July 2020. Journal of Humanities and Applied Social 
Sciences. 

 Abed, S. S. (2021). A Literature Review Exploring the Role of Technology in Business 
Survival During the Covid-19 Lockdowns. International Journal of Organizational Analysis. 

 Raghavan, A., Demircioglu, M. A., & Orazgaliyev, S. (2021). COVID-19 and the New 
Normal of Organizations and Employees: An overview. Sustainability, 13(21), 11942. 

 Василић, Н., Поповић-Пантић, С., & Семенченко, Д. (2020). Women Entrepreneurship in 
the Time of COVID-19 Pandemic. JWEE, (3-4), 23-40. 

 Islam, A., Zawawi, N. F. M., & Abd Wahab, S. (2021). Rethinking Survival, Renewal, and 
Growth Strategies of SMEs in Bangladesh: the role of spiritual leadership in Crisis 
Situation. PSU Research Review. 

 Поповић-Пантић, С., Семенченко, Д., & Василић, Н. (2020). Women Entrepreneurship in 
the Time of COVID-19 Pandemic: The case of Serbia. Journal of Women's Entrepreneurship 
& Education. 

 Atiku, S. O., & Randa, I. O. (2021). Ambidextrous Leadership for SMEs in the COVID-19 
era. In Handbook of research on sustaining SMEs and entrepreneurial innovation in the post-
COVID-19 era (pp. 19-39). IGI Global. 

 Şahin, M. T. (2021). Literatür Taraması Üzerinden Covid-19 Salgınının Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) Etkisini Anlamak: Kavramsal Bir Analiz. Coğrafi Bilimler 
Dergisi, 19(2), 466-489. 

 
3 https://scholar.google.com/citations?user=pfdAeEgAAAAJ&hl=sr, на дан 24. септембар 2022. године 
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 Giammanco, M. D., & Gitto, L. (2020). Government Measures and Economic Activity During 
the COVID-19 Outbreak: Some Preliminary Short-term Evidence from Europe. Available at 
SSRN 3762430. 

 Станишић, С. (2021). Economic Growth of the Tourism Sector in a Covid-19 Pandemic 
During 2021. The European Journal of Applied Economics, 18(2). 

 Harima, A. (2022). Transnational Migration Entrepreneurship During a Crisis: Immediate 
Response to Challenges and Opportunities Emerging through the COVID‐19 Pandemic. 
Business and Society Review, 127, 223-251. 

 Лазаревић-Моравчевић, М., & Каменковић, С. (2021). The impact of the Covid-19 crisis on 
the Serbian Economy-Consequences and Recovery. Economic Analysis, 54(2), 41-54. 

 Rahman, M. S., AbdelFattah, F. A., Bag, S., & Gani, M. O. (2022). Survival strategies of 
SMEs amidst the COVID-19 pandemic: application of SEM and fsQCA. Journal of Business 
& Industrial Marketing. 

 Arias, M. L. J., Gutiérrez, S. A., & Faith-Vargas, M. (2022). Cambios causados por la 
pandemia por COVID-19 en la estrategia de mercadeo digital en pymes exportadoras de Costa 
Rica. Innovar: Revista de ciencias administrativas y sociales, 32(86), 75-88. 

 Бодрожа, Д., & Лазић, М. (2021). Economic Impact of the COVID-19 Pandemic on Western 
Balkan Countries. Economic Analysis: journal of emerging economics, 54(21), 30-40. 

 Брадић-Мартиновић, А. (2021). Tourism 4.0: Data-Driven Covid-19 Recovery. 
 Mohamoud, A. The Economic and Socio-Cultural Impact of Covid-19 on Operations of Small 

and Medium Enterprises (SMEs) Along the Moyale-Nairobi Livestock Supply Chain. 
 Bis, J., Bojar, E., Żelazna, A., Kiersztyn, A., & Bojar, M. (2021). The Impact of the COVID-

19 Pandemic on Startups Operating in the Lublin Region. European Research Studies, 24, 
428-438. 

 Dehyouri, S., Zand, A., & Arfaee, M. (2022). Study of Innovation Capacity of Fisheries 
Companies in the COVID-19 Pandemic Crisis. Brazilian Journal of Biology, 84. 

 Márquez Soles, R. E., & Orihuela Lombardi, G. A. (2021). Medidas de reactivación 
económica en tiempos de COVID-19 y su incidencia en la liquidez de la Empresa 
Representaciones y Servicios M&V SRL, Chimbote-2020. 

 Bonilla, L., Flórez, L. A., Hermida, D., Lasso, F., Morales, L. F., Pulido, K., & Pulido, J. D. 
(2021). Reactivación de la creación de empleo y determinantes financieros de la demanda 
laboral empresarial durante la pandemia. Reporte del Mercado Laboral-No. 20. 

 Ma, C., & Cheok, M. Y. (2022). Relationship among Covid-19, stock price and green finance 
markets pragmatic evidence from volatility dynamics. Economic Change and Restructuring, 
1-31. 

 Kumkrua, M., Jorncharoen, N., Sriboonruang, K., & Duangkate, P. (2022). Preparation and 
Adaptation Guidelines for Business Operations of Small Sized Enterprises to Resolve the 
Economic Impact the Situation of the Corona Virus (COVID-19) Infectious Disease in the 
Western Region. Journal of Positive School Psychology, 8676-8691. 

 Rahman, F., Hayat, U., Khan, M. I., & Majeed, R. (2022). The Economic Impact of Covid-19 
on Small and Medium Enterprises in District Swat. International Journal of Business and 
Economic Affairs, 7(3), 84-99. 

 Николић, Т. С. М., Перчић, К. Р., & Нећак, М. Д. (2022). MSMEs Need to Change the 
Game in Challenging Times Such as Covid-19 Crisis: Changes in Consumer Behavior 
Habits. TEME, 215-234. 

 Tobisch, E., & Kartashov, A. (2021). Energy Spectra of Ensemble of Nonlinear Capillary 
Waves on a Fluid. Journal of Marine Science and Engineering, 9(12), 1422. 

 Mishrif, A., & Khan, A. (2022). Causal Analysis of Company Performance and Technology 
Mediation in Small and Medium Enterprises During COVID-19. Journal of the Knowledge 
Economy, 1-24. 

 Дамњановић, А. М., Џафић, Г., Нешић, С., Милосевић, Д., Мрдак, Г., & Арсић, С. М. 
(2022). Strategic Management of External Disruptions on Realization of Business Plans—
Case of Serbian Manufacturing Companies. Sustainability, 14(18), 11583. 
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 Harini, S. (2021). The Role of Women’s Transformative Political Leadership in 
Deconstructing Patriarchy During COVID-19 Pandemic. Journal of Gender and Social 
Inclusion in Muslim Societies, 2(2), 96-110. 

 Lukito-Budi, A. S., Manik, H. F. G. G., & Indarti, N. (2022). Reorienting the Organisational 
Strategy of SMEs During the COVID-19 Crisis: Can Entrepreneurial Orientation 
Help? Journal of Strategy and Management. 

 Ковачевић, И., Брадић-Мартиновић, А., & Петковић, Г. (2021). COVID-19 Impact on 
Cultural and Natural Pan-European Thematic Routes. Економика предузећа, 69(6-7), 357-
368. 

 Mendy, J. (2022). Systematizing Body of Knowledge on Business Challenges and Strategizing 
Post COVID-19: A Literature Review and Agenda for Research. Handbook of Research on 
Global Networking Post COVID-19, 210-237. 

 Muthia, F., Saputri, N. D. M., Andaiyani, S., & Novriansa, A. (2022). Can Risk Tolerance 
Moderate Financial Literacy and Internet Banking Behavior During Covid-19?. Jurnal 
Keuangan dan Perbankan, 26(2), 416-424. 

 Yanli, L., & Lu, Z. (2021). Research on the Financial Crisis and Working Capital 
Management of Chinese SMEs during the Epidemic Period. 한중경제문화연구, 16, 213-222. 

 Лазаревић-Моравчевић, М., Домазет, И., & Лазић, М. (2021). Карактеристике тржишног 
комуницирања у савременом пословању. 

 Qamruzzaman, M. COVID-19 Impact on SMEs in Bangladesh: Is Their Sustainability Under 
Stress? 

 Стевановић, С., & Маринковић, Г. (2021). Финансијске перформансе предузећа у 
туристичком сектору Србије у условима COVID-19. 

 Лазаревић-Моравчевић, М., Домазет, И., & Лазић, М. Карактеристике тржишног 
комуницирања у савременом пословању. 

 Acee-Eke, B. C., & Akani, G. H. (2020). Assessment of COVID-19 Pandemic Impact on 
SMEs Marketing Activities in River State, Nigeria. In Maiden Virtual International 
Conference, 71. 

 Pandithasekara, D. N., & Hewage, H. M. (2022). Impact of Covid 19 on SMEs in Sri Lanka 
and Their Survival Strategies. 

 Lukito-Budi, A. S., Manik, H. F. G. G., & Indarti, N. (2022). Reorienting the Organizational 
Strategy of SMEs During the COVID-19 Crisis: Can Entrepreneurial Orientation 
Help? Journal of Strategy and Management. 

 Goyal, S. The Global Health Crisis and SMEs of G8 Countries: A Review and Research 
Agenda. Global Health, 8(1). 

 Makuwe, K. N. (2021). Factors influencing small and medium enterprises’ innovation 
strategies in Durban (Doctoral dissertation). 

 Atiku, S. O. (2021). Leading Innovation to Endure COVID-19. In Handbook of Research on 
Strategies and Interventions to Mitigate COVID-19 Impact on SMEs (pp. 342-358). IGI 
Global. 

 Милојевић, С., Кнежевић, С., & Петковић, З. (2021). Значај финансијске анализе у 
идентификацији снага и слабости фирме-студија случаја. Универзитетска мисао-
часопис за науку, културу и умјетност, Нови Пазар, (20), 167-178. 

 Ahsan, J. (2021). The Impact of COVID-19 on Exporting Challenges of SMEs: A Study of 
International New Ventures across Industries in India. 

 Огњеновић, К. (2021). Прилагођавање тржишта рада у Србији новим условима 
изазваним COVID -19 кризом. 

 
2. Марјановић, Д., Бераха, И., Симовић, В.  (2021). The Impact of Import, Export and FDI on the 

Economic Growth of the Western Balkans Countries, Economic Analysis, 54(2), стр. 20-29, број 
хетероцитата: 1, ISSN: 2560-3949, COBISS.SR-ID: 53987081  

 
Цитиран у: 
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 Обрадовић, Ј., Дмитровић, М., Митић, П. (2021). Investigating the impact of foreign direct 
investment and export on the economic growth of the Republic of Serbia. International 
Journal of Economic Practice and Policy, 18(2), 175-191. 

 
3. Ђуричин, С., Бераха, И. (2021). Identifying Medium-Sized Agricultural Enterprises with the 

Greatest Potential for Innovation Development. Економика пољопривреде, 68(1), стр. 213-227, 
број хетероцитата: 1, ISSN 0352-3462, COBISS.SR-ID 35114249, doi: 
10.5937/ekoPolj2101213D  

 
Цитиран у: 

 Пауновић, М., Ружичић, М. M., Моравчевић, М.Л. (2022). Business process innovations in 
family firms: evidence from Serbia. Journal of Family Business Management, (ahead-of-
print). 

 
4. Јовичић, Е., Стевановић, С., Бераха, И. (2020). Serbia-China Bilateral Trade Relations: Major 

Challenges and Opportunities, Economic Analysis, 53(2), стр. 133-144, број хетероцитата: 4, 
ISSN: 1821-2573, COBISS.SR-ID: 27933961 

 
Цитиран у: 

 Rogers, S. (2022). Illiberal capitalist development: Chinese state-owned capital investment in 
Serbia. Contemporary Politics, 1-18. 

 Жемелінська, Є., & ХунСун, Л. (2021). China–Serbia Cooperation: Restrictions and 
Challenges. Молодий вчений, (10 (98)), 183-187. 

 Gigov, I. S., & Poposka, K. (2022). China's Trade and Investment in the Western Balkans 
Under the Belt and Road Initiative: Focus on North Macedonia. In Opportunities and 
Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in the Belt and Road 
Initiative (pp. 234-259). IGI Global. 

 Јовичић, Е., Љумовић, И. (2021). Determinants of Trade Flows Between Serbia and the 
Russian Federation: Evidence from the 21st century. Ответственный редактор: СА 
Белозеров, 735. 

 Стојановић, Д., Јовичић, Е., & Станисављевић, Н. (2022). The Role and Significance of 
Chinese Investments in the Modernization of Railway Infrastructure in Serbia. In 
Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in 
the Belt and Road Initiative (pp. 194-216). IGI Global. 

 
 
5. Бераха, И., Јовичић, Е. (2021). Утицај пандемије COVID-19 на спољнотрговинску размену 

између Кине и земаља Западног Балкана, у: Марјановић, Д. (ур.), Јовичић, Е. (ур.): 
Макроекономска стабилност и унапређење конкурентности земаља Западног Балкана,  
Институт економских наука, стр. 107-123 (37.349 карактера са проредом), број 
хетероцитата: 1, ISBN 978-86-89465-65-5, COBISS.SR-ID 53195273 
 

Цитиран у: 
 Стојановић, Д., Јовичић, Е., & Станисављевић, Н. (2022). The Role and Significance of 

Chinese Investments in the Modernization of Railway Infrastructure in Serbia. In 
Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment in 
the Belt and Road Initiative (pp. 194-216). IGI Global. 

 
6. Бераха, И., Ђуричин, С. (2020). Survey on Women's Innovative Entrepreneurship in Serbia, 

Економика, стр. 93-104, 66(1), број хетероцитата: 5, ISSN: 2334-9190, COBISS.SR-
ID: 15624201 

 
Цитиран у:  
 



23 
 

 Весић, Т., Петронијевић, Ј., & Равић, Н. (2020). Ризик криза у 21. веку и њихов утицај на 
банкарски сектор. Трендови у пословању, 2(16), 31-38. 

 Кривокућа, М., Ћоћкало, Д., & Бакатор, М. (2021). Тхе потентиал оф дигитал 
ентрепренеурсхип ин Сербиа. Анали Економског факултета у Суботици, 57(45), 97-
115. 

 Весић, Т., Петронијевић, Ј., & Равић, Н. (2020). Crisis Risk in the 21st Century and their 
Impact on the Banking Sector. Трендови у пословању, 8(2), 31-38. 

 Марчетић, М. Н., Прлинчевић, Г. Т., & Грујић-Вучковски, Б. (2020). An assessment of the 
effects and influences of the concept of entrepreneurial learning in Serbia. Анали економског 
факултета у Суботици, (44), 49-61. 

 LUCACI, A. (2021). The Evolution of Innovative Entrepreneurship Indicators in Europe. 
Implications for the Labour Market. 

 
7. Марјановић, Д., Ахметагић, Д., Бераха, И. (2019). Comparative Analysis of High Technology 

Exports and Selected Innovation Indicators for Serbia and CEE Countries, Economic Analysis, 
52(2), стр. 93-103, број хетероцитата: 2, ISSN: 2560-3949, COBISS.SR-ID: 512584546 

 
Цитиран у: 

 Домазет, И., Марјановић, Д., & Ахметагић, Д. (2022). The impact of high-tech products 
exports on economic growth: The case of Serbia, Bulgaria, Romania and 
Hungary. Економика предузећа, 70(3-4), 191-205. 

 Домазет, И., Марјановић, Д., Ахметагић, Д., & Бугарчић, М. (2021). The impact of 
innovation indicators on increasing exports of high technology products. Економика 
предузећа, 69(1-2), 31-40. 

 
8. Вукајловић, В., Симеуновић, И., Бераха, И., Брзаковић, М. (2019). Importance of Information 

in Crisis Management - Statistical Analysis. Индустрија, стр. 37-53, 47(3), број хетероцитата: 
12, ISSN: 0350-0373, COBISS.SR-ID: 281542668 

 
Цитиран у: 

 Chudziński, P., Cyfert, S., Dyduch, W., & Zastempowski, M. (2020). Projekt Sur (vir) val: 
czynniki przetrwania przedsiębiorstw w warunkach koronakryzysu. e-mentor, (5 (87)), 34-44. 

 Madouni, A. (2020). The organizational creativity and its relationship to crisis management in 
the light of the coronavirus pandemic. Technium Soc. Sci. J., 13, 473. 

 Stanca, I., & Tarbujaru, T. (2022). Crisis management: What COVID-19 taught the 
world. Logos Universality Mentality Education Novelty: Economics & Administrative 
Sciences, 7(1), 01-18. 

 Mensah, K. (2020). Public Relations and Crisis Management in Government Organizations: 
Examining Core Roles and Functions of Public Relations Within the Three Stage Approach to 
Managing Crises (Doctoral dissertation, Ghana Institute of Journalism). 

 Mansour, M. S. (2021). Personal digital information management practices for doctors in a 
time of crisis. International Journal of Library and Information Sciences, 8(3), 48-93. 

 Deans, P. W. (2022). Crisis management, reinvention and resilience in museums: the Imperial 
War Museum during the Second World War Era, 1933-1950 (Doctoral dissertation, Newcastle 
University). 

 Aefsky, F. (2021). Crisis Leadership: Lessons Learned. Issues of Educational Leadership: 
Crisis Management During Challenging Times, 121. 

 Ionescu, V. R. (2020). The global economic crisis reflected in the statistical 
forecasts. 62064382X. 

 Todorova, M. (2021). The reflection of COVID-19 pandemic-induced emotions and values on 
tourism advertising: Analysis of the advertisement appeals, and persuasive techniques utilized 
in Iceland’s official tourism advertisement campaigns. 



24 
 

 Ziaee, M., Hassanpour, M., & Shakib, S. P. (2021). Tourism industry crisis management 
model Development Case study: Pandemic crisis of Covid-19 virus. Journal of Tourism 
Planning and Development, 10(37), 65-97. 

 Mabe, K., & Bwalya, K. J. (2022). Critical soft skills for information and knowledge 
management practitioners in the fourth industrial revolution. South African Journal of 
Information Management, 24(1), 1-11. 

 Mamede, F., & Almeida, A. (2020). A Gestão da Qualidade em Serviços de Radiologia no 
contexto COVID-19-Não é hora de deixar hibernar o SGQ. ROENTGEN-Revista Científica 
das Técnicas Radiológicas, 1(1), 46-54. 

 
9. Бераха, И. (2019). Оцена иновативних перформанси Републике Србије, Економски видици,  

стр. 137-151, 24(3-4), број хетероцитата: 1, ISSN: 0354-9135, COBISS.SR-ID: 12909321 
 
Цитиран у: 

 Маринковић, Г., & Стевановић, С. (2021). Financial Structure of Innovative Organizations 
in Serbia. 
 

10. Ђуричин, С., Бераха, И. (2018) Promoting the Intensity of Innovative Activities of SMEs in the 
Republic of Serbia, у: Рикер, К. (ур.), Ерић, Д. (ур.), Реџепагић, С. (ур.), Стошић, С. (ур.): 
Western Balkans Economies in EU Integratio, стр. 188-201, број хетероцитата: 2, издавач: 
CEMAFI International Association, Nica, France, ISBN: 979-10-96557-18-9, COBISS.SR-ID: 
512551778 

 
Цитиран у: 

 Владушић, Л., Живковић, А., & Пантић, Н. (2020). Macroeconomic analysis of GDP and 
employment in EU countries. Економика 66(1), 65-76. 

 Goyal, S. THE Global Health Crisis and SMEs oF G8 Countries: A Review and RESEARCH 
Agenda. Global Health, 8(1). 
 

11. Ђуричин, С., Бераха, И., & Бодрожа, Д. (2018) Alternatives for Exiting the Loss Zone for 
Mediumsized Agricultural Enterprises in the Republic of Serbia, Економика пољопривреде, Vol. 
65, No. 1, стр. 391-411, број хетероцитата: 4, ISSN: 0352-3462, COBISS.SR-ID: 512517730 

 
Цитиран у: 
  

 Стевановић, С., Миновић, Ј., & Маринковић, Г. (2021). Earnings and Cash Flow 
Persistence–Case of Medium Agriculture Enterprises in Serbia. Економика 
пољопривреде, 68(1), 141-153. 

 Милојевић, И., Игњатијевић, С., & Ћурчић, М. (2019). Integral account and agroeconomic 
application of an introductory integral. Економика пољопривреде, 66(2), 579-588. 

 Бања, И. В. Tourism in Function оf Development оf the Republic оf Serbia. 
 Чавлин, М., & Тепавац, Р. (2020). Possibility of Application of Classical Balance Sheet 

Models for Predicting Solvency-The Case of SMEs in Rural Areas of The Republic of Serbia. 
In Tourism International Scientific Conference Vrnjačka Banja-TISC (Vol. 5, No. 2, pp. 506-
523). 
 

12. Бераха, И. (2012). Алтернативе за унапређење развоја кластера малих и средњих предузећа 
у Србији, Институт економских наука, стр. 1-219, број хетероцитата: 1, ISBN 978-86-
80315-97-3, COBISS.SR-ID 194694668. 

 
Цитиран у:   

 Јуракић, М. (2020). Развој иновативности холистичког менаџмента у савременом 
предузетничком сектору. Универзитет Едуконс. 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512517730


25 
 

13. Миновић, Ј., Лазаревић Моравчевић, М., Бераха, И. (2016). Strategic orientation of SMEs: 
Еmpirical research, Management, 81, стр. 15-26, број хетероцитата: 15, ISSN: 1820-0222, 
COBISS.SR-ID: 512424546. 

 
Цитиран у:  

 Једнак, С., Крагуљ, Д., & Парежанин, М. (2018). Knowledge and industry clusters as 
drivers of economic development and competitiveness. Anali ekonomskog fakulteta u Subotici, 
(39), 3-17. 

 Арсић, С. (2017). Key factors of project success in family small and medium-sized 
companies: The theoretical review. Management: Journal of Sustainable Business and 
Management Solutions in Emerging Economies, 23(1), 33-40. 

 Якушев, Н. О. (2020). Совершенствование инструментов оценки и управления 
экспортной деятельностью МСП в регионе. Экономические и социальные перемены: 
факты, тенденции, прогноз, 13(3), 143-157. 

 Ndeisieh, A. E. (2018). Strategies for success and sustainability in small and medium-sized 
enterprises beyond the first 5 years (Doctoral dissertation, Walden University). 

 Yakushev, O. (2020). Improving the tools for assessing and managing export activities of 
SMEs in the region. Ekonomicheskie i Sotsialnye Peremeny, 13(3), 143-157. 

 Каменковић, С., & Лазаревић-Моравчевић, М. (2018). Оцена квалитета окружења и 
његов утицај на пословање сектора МСПП у Србији. 

 Tju, H., Putra, P. O. H., & Handayani, P. W. (2020, August). Software as a Service Adoption 
in Micro, Small and Medium Enterprise in Indonesia: Examining the Environmental Factors. 
In 2020 International Conference on Information Management and Technology 
(ICIMTech) (pp. 170-175). IEEE. 

 Man, H. C. K. (2018). Innovation as the Influential Competitive Advantage towards SMEs of 
the IT industry in Hong Kong (Doctoral dissertation, The University of Newcastle). 

 Babeckas, K. (2017). IT srityje veikiančios smulkios įmonės konkurencingumo stiprinimo 
strategijos formavimas (Doctoral dissertation, Kauno technologijos universitetas). 

 Митић, С., & Ракита, Б. (2022). Marketing Capabilities of Early Internationalising 
Firms. Management: Journal of Sustainable Business and Management Solutions in Emerging 
Economies, 27(2), 37-46. 

 Вујанић, И., Дабетић, Д., Ерић, И., & Докић, М (2021). The Effects of State Funded 
Support on the Survival of Start-up Companies in Serbia. Oditor, 71. 

 Hyytiä, P., & Karvik, E. (2020). Examining Strategic Planning and Use of Intellectual Capital 
through Spectacles: A study on how small businesses implement intellectual capital into their 
strategic planning using cases of independent optical firms. 

 Jo, D., & Seo, Y. S. (2022). Structural Relationship Between Environmental Uncertainty, 
Organizational Agility, and Business Performance in SMMEs. International Journal of 
Software Innovation (IJSI), 10(1), 1-12. 

 Abdille, A. S. (2021). Influence of Strategic Orientation on Performance of Hotels in Kenya, 
A Survey of Beach Hotels in Mombasa County (Doctoral dissertation, KeMU). 

 Svotwa, T. D. (2019). strategic leadership framework for SME success in Zimbabwe (Doctoral 
dissertation, North-West University (South Africa). 
 

14. Стошић, И., Домазет, И., Ђуричин, С., Бераха, И. (2017). Financial Cost-Benefit Analysis of 
Investment Possibilities in District Heating System on Wood Residues, Индустрија, 45(3), стр. 
183-207, број хетероцитата: 2, ISSN: 0350-0373, COBISS.SR-ID: 252877836, 
doi: 10.5937/industrija45-14609 

 
Цитиран у: 

 Бодирога, Р. Ж. (2020). Изазови инвестирања у производњу поврћа на породичним 
газдинствима североисточног дела Републике Српске (Doctoral dissertation, Универзитет 
у Београду, Пољопривредни факултет). 

http://dx.doi.org/10.5937/industrija45-14609


26 
 

 Van Zyl, J. B. (2019). Financial cost-benefit analysis for establishing areas free from and 
areas of low pest prevalence of Bactrocera dorsalis (Hendel) in South Africa (Doctoral 
dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University). 
 

15. Ђуричин С., Бераха, И. (2016). SME clustering in Serbia: finding the right business partners and 
improving the business environment for SMEs, у: International final workshop report on: "SME 
clustering: finding the right business partners and improving the business environment for SMEs", 
organized by Organization of the Black sea economic cooperation (BSEC) and Konrad-Adenauer-
Stiftung (KAS), 07.-10.10.2015, Crete, Greece, стр. 213-236, број хетероцитата: 2 , SBN 978-
605-4679-15-7, COBISS.SR-ID: 512364642  

 
Цитиран у:  
 

 Домазет, И. (2016). Унапређење конкурентности предузећа имплементацијом ЦРМ 
модела. Правци структурних промена у процесу приступања Европској унији, 225-241, 
http://ebooks.ien.bg.ac.rs/990/ 

 Љумовић, И., Лечовски-Милојкић, И., & Обрадовић, В. (2020). What Drives Private 
Equity and Venture Capital in Central and Eastern Europe Countries: Focus on 
Serbia. Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets, 53(1), 133-148. 

 
16. Бераха, И., Ђуричин, С. (2015). Ефекти успостављања правног оквира за 

микрофинансирање у Србији, Стварни правни живот, 1(2015), Институт за упоредно 
право, стр. 157-169, број хетероцитата: 1, ISSN 0039-2138, COBISS.SR-ID 512300130  

 
Цитиран у:  

 Остојић, И. (2022). Улога развојних финансијских институција у подршци одрживом 
развоју. Универзитет Сингидунум. 
 

17. Бераха, И. (2015). Финансирање као једна од кључних препрека у финансирању малих и 
средњих предузећа, У: Структурне промене у Србији: досадашњи резултати и 
перспективе, Институт економских наука, Београд, стр. 283-297, број хетероцитата: 2, 
ISBN 978-86-89465-17-4, COBISS.SR-ID 512296546 

 
Цитиран у:  

 Радуловић, Д. М. The Impact of the Credit Policy of Banks and Incentive Funds on Msmes 
Sector Growth in Serbia. 

 Јуракић, М. (2020). Развој иновативности холистичког менаџмента у савременом 
предузетничком сектору. Универзитет Едуконс. 
 

18. Ђуричин, С., Бераха,  И. (2012). Promoting Availability of Financing to SMEs in Serbia on the 
Road to EU Integration, у монографији: European Integration Process in Western Balkan 
Countries, издавач: Faculty of Economics of the University of Coimbra, стр. 493-511, број 
хетероцитата: 1, ISBN 978-972-9344-05-3, COBISS.SR-ID 512192354 

 
Цитиран у:  

 Ђекић, М. (2019). Улога, значај и перспективе алтернативних извора финансирања у 
развоју малог бизниса. Универзитет Привредна академија у Новом Саду. 

 
19. Бераха, И., Станковић, И. (2012). The Role of Development of Entrepreneurship and Small and 

Medium Enterprises in Managing Structural Changes, у монографији: Managing Structural 
Changes Trends and Requirements, издавач: Faculty of Economics of the University of Coimbra, 
стр. 303-319, број хетероцитата: 1, ISBN 978-972-9344-060, COBISS.SR-ID 512188514. 

 
Цитиран у: 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=512364642
http://ebooks.ien.bg.ac.rs/990/


27 
 

 Gan, T. The Construction of SMEs' Innovation and Entrepreneurship Service System under 
the New Normal of Economy. 
 

20. Ерић, Д., Бераха, И., Ђуричин, С., Кецман, Н., Јакишић, Б., (2012). Финансирање малих и 
средњих предузећа у Србији, издавач: Привредна комора Србије, Институт економских 
наука, Београд, стр: 1-380, број хетероцитата: 57, ISBN: 978-86-80315-94-2, COBISS.SR-
ID: 192423180  

 
Цитиран у:  
 

 Седлак, О., Јовин, С., Пејановић, Р., Ћирић, З., & Ђођић, Ј. Е. (2016). Access to finance 
for micro, small and medium business units in Serbian agribusiness. Economics of 
Agriculture, 63(4), 1219-1235, http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/155 

 Његомир, В., Тепавац, Р., & Иванишевић, Н. (2017). Alternative sources of financing 
entrepreneurial undertakings in agriculture. Economics of Agriculture, 64(1), 295-306, 
http://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/142 

 Лукић, Т., Стојановић, Т., Ђерчан, Б., Живковић, М. Б., & Живковић, Ј. (2015). The 
Geographical Aspects of Traditional Handicrafts in Serbia. European researcher. Series A, 
(11), 747-758, 
https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Lukic5/publication/286453731_The_Geographi
cal_Aspects_of_Traditional_Handicrafts_in_Serbia/links/566aa25b08aea0892c4a48e9/The-
Geographical-Aspects-of-Traditional-Handicrafts-in-Serbia.pdf 

 Ђалић, И., Терзић, С. & Новарлић, Б. (2017). The role of venture capital in the development 
of the SME sector. The European Journal of Applied Economics, 14(2), 58-69. 

 Пауновић, Г. (2017). The role of small and medium-sized enterprises and entrepreneurship in 
the development of national economy. Економија: теорија и пракса, 10(1), 44-63. 

 Лазаревић-Моравчевић, М., Ерић, Д., & Каменковић, С. (2018). The impact of business 
environment on the performance of the SME sector in Serbia. Пословна економија, 12(1), 
33-53. 

 Брњас, З., Вулићевић, В., & Чанаићевић, Д. (2015). Importance and Role of Fast Growing 
Companies–Gazelles in Modern Economies. Economic analysis, 48(3-4), 44-61. 

 Марија, Ђ., Гавриловић, М., Рогановић, М., & Гојковић, Р. (2017). The Role of Investment 
Funds in Countries with Transition Economies. Economic Analysis, 50(1-2), 1-12. 

 Марковић, М. Р., Грозданиц, Р., Балтазаревиц, В., & Саламзадех, А. (2014). General 
Conditions for Development of SMEs in Serbia. 

 Радовић-Марковић, М. (2012). Analysis of the Level of Development of Private Sector in 
Serbia during the Last Decade, http://ebooks.ien.bg.ac.rs/187/ 

 Радовић, Г., Кошић, К., & Демировић, Д. (2018). Финансирање као кључни елемент 
стратегије одрживог развоја руралног туризма у Републици Србији. Економика 
пољопривреде, 65(1), 413-426, https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-
3462/2018/0352-34621801413R.pdf 

 Стајић, Н. (2015). Corporate strategy of Serbia's SMEs in working capital financial risk 
management. Економија: теорија и пракса, 8(1), 1-15. 

 Каменковић, С., & Лазаревић-Моравчевић, М. (2018). Оцена квалитета окружења и 
његов утицај на пословање сектора МСПП у Србији. 

 Радовиц-Марковић, М., & Радовић, Г. (2016). Opportunities for small business growth in 
green economy and sustainable development in Serbia. Entrepreneurship: Types, Current 
Trends and Future Perspectives, 415. 

 Sekhar, G. S. (2018). Measuring Models and Trends in International Factoring: 2009-
2018. Journal of Applied Management and Investments, 7(4), 236-245. 

 Вучковић, Б. (2016). Финансијски положај и профитабилност пољопривредних 
предузећа (Doctoral dissertation, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, 
Факултет за економију и инжењерски менаџмент), 
http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5938 

http://ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/155
http://www.ea.bg.ac.rs/index.php/EA/article/view/142
https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Lukic5/publication/286453731_The_Geographical_Aspects_of_Traditional_Handicrafts_in_Serbia/links/566aa25b08aea0892c4a48e9/The-Geographical-Aspects-of-Traditional-Handicrafts-in-Serbia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Lukic5/publication/286453731_The_Geographical_Aspects_of_Traditional_Handicrafts_in_Serbia/links/566aa25b08aea0892c4a48e9/The-Geographical-Aspects-of-Traditional-Handicrafts-in-Serbia.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Lukic5/publication/286453731_The_Geographical_Aspects_of_Traditional_Handicrafts_in_Serbia/links/566aa25b08aea0892c4a48e9/The-Geographical-Aspects-of-Traditional-Handicrafts-in-Serbia.pdf
http://ebooks.ien.bg.ac.rs/187/
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2018/0352-34621801413R.pdf
https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0352-3462/2018/0352-34621801413R.pdf
http://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5938


28 
 

 Козаревић, Е. & Кокоровић Јукан, М. (2015). СМЕ банкарство (БиХ и инострана 
искуства). Транзиција, 16(34), 79-93, 
https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak_jezik=197390&show=clanak 

 Јовановић, Б., Филиповић, Ј., & Бакић, В. (2017). Energy management system 
implementation in Serbian manufacturing–Plan-Do-Check-Act cycle approach. Journal of 
cleaner production, 162, 1144-1156, 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617313082 

 Тодоровић, И., Комазец, С., Јевтић, М., Обрадовић, В., & Марич, М. (2016). Strategic 
management in development of youth and women entrepreneurship-case of 
serbia. Organizacija, 49(4), 197-207, 
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/orga.2016.49.issue-4/orga-2016-0018/orga-2016-
0018.pdf 

 Митрасевић, М., & Бардарова, С. (2020). Measuring the risk of lending to small and 
medium-sized enterprises in The Republic of Serbia in light of Modern Banking 
Regulations. Економски хоризонти, 22(3), 245-258. 

 Мићић, В., & Јанковић, Н.  (2017). Investment in the manufacturing industry of 
Serbia. Банкарство,46(4), 52-73. 

 Ђукић, С., Станковић, Л., & Лепојевић, В. (2015). Improvement of innovation capacity of 
SMEs in Republic of Serbia by connecting with key stakeholders. Engineering 
Economics, 26(4), 431-441. http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/8489 

 Комазец, С., Тодоровић, И., & Јевтић, М. (2016). Analysis of MSME Ecosystem in Serbia 
and Identification of Key Strategic Sectors for its Development. Economic and Social 
Development: Book of Proceedings, 112, 
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Onurlubas/publication/301559657_Fast_Food_Con
sumption_Habits_Of_Young_People/links/5719f01d08ae986b8b7b3f73/Fast-Food-
Consumption-Habits-Of-Young-People.pdf#page=122 

 Аничић, Ј., Аничић, Д., & Васић, Н. (2017). Entrepreneurship development and financial 
performances in SMEs sector in Serbia. Ekonomika, 63(4), 29-39, 
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=695222 

 Николић, Ј. (2017). Analysis of development trends of small and medium sized enterprises in 
the Republic of Serbia. Економски сигнали: пословни магазин, 12(2), 23-40. 

 Стоиљковић, А., Томић, С., & Узелац, О. (2021). Does capital structure affect the 
differences in the financial performance of small enterprises? Strategic Management, 26(3), 
72-80. 

 Ћеха, М., & Митић, М. (2017). Project planning in the function of the improvement of small 
and medium-sized enterprises' business operation. Трендови у пословању, 5(2), 1-6. 

 Тодоровић, С., Радишић, М., & Такачи, А. Фактори унапређења резултата малих и 
средњих предузећа. 

 Дејан, Р. М., & Софија, Р. Institutional and Financial Structure of Support to Small and 
Medium-Sized Enterprises in Order to Increase their Resilience. The Journal of 
Entrepreneurship and Business Resilience (JEBR), 49. 

 Пејовић, Б. (2020). Специфичности рачуноводственог третмана лизинга средњих, малих 
и микро привредних друштава и предузетника, EMAN 2020–Economics & Management: 
How to Cope with Disrupted Times, 457. 

 Крстић, М., Скоруп, А., & Обрадовић, И. (2016). State and prospects of Serbian SME 
development. Трендови у пословању, 4(1), 51-60. 

 Lekpek, A. (2016). Venture capital and obstacles to the venture capital 
investments. Економски прегледи, 18(4), 37-51. 

 Весковић, Н. (2015). Опстанак малих и средњих предузећа у условима отежаног 
привређивања. In Synthesis 2015-International Scientific Conference of IT and Business-
Related Research (pp. 633-634). Singidunum University. 

 Брадић-Мартиновић, А., Недовић, Н., & Балабан, М. (2015). Factoring as a Form of 
Financing Small and Medium-sized Enterprises in Serbia. 

https://hrcak.srce.hr/index.php?id_clanak_jezik=197390&show=clanak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617313082
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/orga.2016.49.issue-4/orga-2016-0018/orga-2016-0018.pdf
https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/orga.2016.49.issue-4/orga-2016-0018/orga-2016-0018.pdf
http://www.inzeko.ktu.lt/index.php/EE/article/view/8489
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Onurlubas/publication/301559657_Fast_Food_Consumption_Habits_Of_Young_People/links/5719f01d08ae986b8b7b3f73/Fast-Food-Consumption-Habits-Of-Young-People.pdf#page=122
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Onurlubas/publication/301559657_Fast_Food_Consumption_Habits_Of_Young_People/links/5719f01d08ae986b8b7b3f73/Fast-Food-Consumption-Habits-Of-Young-People.pdf#page=122
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Onurlubas/publication/301559657_Fast_Food_Consumption_Habits_Of_Young_People/links/5719f01d08ae986b8b7b3f73/Fast-Food-Consumption-Habits-Of-Young-People.pdf#page=122
https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=695222


29 
 

 Стојановић, М., Тодоровић, М. Т. М., & Миловановић, Ж. М. Мотивација и 
задовољство запослених на примеру предузећа" МДС" Књажевац  

 Рајић, М. (2020). Модел Управљања Токовима Енергије у Индустријским Системима, 
Doctoral dissertation, University of Novi Sad (Serbia). 

 Ранисављевић, Д. (2015). Персоналне финансије и породично 
предузетништво. Универзитет Сингидунум. 

 Шутаковић, Т. (2020). Финансирање сектора МСП у Србији путем банарских кредита-
Кризни у посткризни трендови. Економски сигнали, 15(2), 113-130. 

 Махмоуд Осама, М. А. (2021). Управљање пословним функцијама малих и средњих 
предузећа и утицај модела менаџмента у њиховом развоју. Универзитет Привредна 
академија у Новом Саду. 

 Николић, Ј. Анализа развојни анализа развојних тенденција тенденција малих и 
средњих предузећа малих и средњих предузећа у републици србији републици србији. 

 Петровић, А. З. (2018). Теорије спортског тренинга: могућности оцењивања и 
упоређивања. Универзитет у Београду. 

 Радић, Н., Поповић, Ј., Радић, В., & Нововић, М. Financing Problems as the Greatest 
Threat for Development oF SMES and Entrepreneurship. In Book of Proceedings (p. 575). 

 Кошутић, А. (2021). Ефекат улагања европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у 
привреду Републике Србије. Универзитет Сингидунум. 

 Вујичић, С., Никитовић, З., & Цогољевић, Д. (2016). The Role of Small and Medium 
Enterprises and Entrepreneurs in the Reduction of Unemployment in The Republic of 
Serbia. Impact Of Economic Policies on Attaining Resilient Growth, Book of Abstracts, 50. 

 Блинников, С., Гальчак, Б., Шивакумар, Д., Шота, Д., Елюхин, В., Зиатдинов, Р., ... & 
Михал, Ш. (2014). И ССЛЕД. 

 Недовић, Н. (2015). Обрнути факторинг–алтернативни кредитни канал. FINIZ 2015-
Contemporary Financial Management, 187-190. 

 Пасовска, С., & Мицески, Т. (2016). Preferring of ethical norms and social responsibility in 
business activities. Зборник радова, Бања Лука, 124, 87-99. 

 Перић, Г., Мићуновић, Г., & Новаковиц, Н. (2015, Јуне). Утицај светске економске 
кризе на пословање малих и средњих предузећа и предузетништва у Републици Србији 
(Impact of Global Economic Crisis on the Performance of Small and Medium Enterprises and 
Entrepreneurship in Serbia). In 18th International Conference" Dependability and Quality 
Management"(ICDQM), Prijevor, Serbia. 

 Јоловић, Н., & Ђуричин, С. (2019). Analysis of the Role of VCFs as Non-banking Financial 
Institutions in Financing Women’s Entrepreneurship. Journal of Women's Entrepreneurship 
and Education, (3-4), 33-52. 

 Митев, К. (2017). Финансирање на малите и средни претпријатија во Република 
Македонија (Doctoral dissertation, Goce Delcev University, Stip). 

 Шутаковић, Т. (2020). Financing of SME sector in Serbia via bank loans: Crisis and 
postcrisis trends. Економски сигнали: пословни магазин,15(2), 113-130. 

 Мнифид, А. (2021). Глобализација и стање привреде у Републици Србији.Универзитет 
Привредна академија у Новом Саду. 

 Ландика, М., Средојевић, В., Шупуковић, В., & Пеулић, В.  (2021). Stochastic Modeling 
of Optimal Logistics in The Function of Maximizing International Business Efficiency of 
SMEs. Acta Economica, 19(35), 9-18. 

 Радуловић, Д. М. The Impact of The Credit Policy of Banks And Incentive Funds on Msmes 
Sector Growth in Serbia. 

 Видука, Б., Варађанин, В., & Тодоровић, А. (2016). Comparative analysis of development 
funds for Serbia, Montenegro and Croatia. Економија: теорија и пракса, 9(1), 64-78. 

 Бајић, Ж. (2020). Управљање иновацијама у функцији унапређења пословања предузећа 
и банака, Универзитет Привредна академија у Новом Саду. 

 



30 
 

21. Реџепагић, С., Ђуричин, С., Бераха, И. (2011). Препоруке за јачање предузетништва у циљу 
изласка привреде Србије из кризе, у публикацији: Економски развој кроз призму 
предузетништва, Економски факултет, Подгорица, стр. 19-26, број хетероцитата: 1, ISBN 
978-86-80133-56-0, COBISS.SR-ID 512167266 

 
Цитиран у: 
 

 Станковиц, В., Мрдак, Г., & Миљковиц, М. (2020). Economic-legal analysis of 
international investments. Oditor, 89. 

 
22. Бераха, И. (2011). Високо образовање, незапосленост и стање на тржишту рада, у зборнику: 

Активне мере на тржишту рада и питања запослености, Институт економских наука, 
Београд, стр. 61-76, број хетероцитата: 1, ISBN 978-86-80315-86-7, COBISS.SR-ID 
1024426640 

 
Цитиран у: 

 Поповски, Н. (2013). Original Scientific Paper. The Review of International 
Affairs, 64(1151), 74. 

 
23. Ђуричин, С., Бераха, И. (2011). Evaluation of transition process by using selected 

macroeconomic indicators and recommendations for more advanced economic growth, у 
монографији: Contemporary issues in the integration processes of Western Balkan countries in 
the European Union, издавачи: International Center for Promotion of Enterprises, Љубљана и 
Институт економских наука, Београд, стр. 156-175, број хетероцитата: 1, ISBN 978-961-
93203-0-3, COBISS.SR-ID 1024477072 

 
Цитиран у: 

 Шпирић, Ј. (2018). Ecological distribution conflicts and sustainability: lessons from the post-
socialist European semi-periphery. Sustainability Science, 13(3), 661-676, 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0505-6 

 
24. Бераха, И., Бараненко, Е., Јашко, А. (2011). EU and Serbia: SME policy in times of crisis and 

beyond, у монографији: Serbia and the European Union: Economic lessons from the new 
member states, издавачи: University of Coimbra – Faculty of Economics, Коимбра, Португал, 
Институт економских наука, Београд, Београдска банкарска академија, Београд, стр. 332-
343, број хетероцитата: 1, ISBN 978-972-9344-03-9, COBISS.SR-ID 1024462480 

 
Цитиран у: 

 Беллина, Ж. (2019). Commercial diplomacy as an instrument for enhancing national 
economy internationalisation: the case of the Republic of Serbia (Doctoral dissertation, [Ž. 
Bellina]). 
 

25. Бераха, И. (2011). Мала и средња предузећа као фактор економског развоја и смањења 
незапослености у Србији, Стварни правни живот, бр. 1/2011, Институт за упоредно право, 
стр. 315-332, број хетероцитата: 12, ISSN 0039 2138, COBISS.SR-ID 512153954 

 
Цитиран у: 

 Пауновић, Г. (2017). The role of small and medium-sized enterprises and entrepreneurship in 
the development of national economy. Економија: теорија и пракса, 10(1), 44-63. 

 Јовкић, Ј., Урошевић, С., & Вуковић, М. (2017). Influence and importance of company 
activities to achieving more favorable market position of SMBs by managing intelectual 
capital. Bizinfo (Blace), 8(1), 1-16. 

 Бубања, И.Б. (2019). Quality of business environment: Basis for development of Serbian soft 
power. Техника, 74(5), 733-740. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11625-017-0505-6


31 
 

 Стојановић, М., Тодоровић, М. Т. М., & Миловановић, Ж. М. Ж. Мотивација и 
задовољство запослених на примеру предузећа" МДС" Књажевац 

 Костадиновић, И. (2018). Карактеристике и перспективе развоја малих и средњих 
предузећа у Републици Србији. Leadership & Management: Integrated Politics of Research 
and Innovations, 96. 

 Мишић, И., Вученовић, С., & Пољашевић, Б. З. (2021). Management of Small and Medium 
Enterprises in Covid-19 Crisis in the Republic of Srpska. Researching economic development 
and entrepreneurship in transition economies, 209. 

 Равић, Н., & Обрадовић, И. (2017). Programs of financial support to SMEs in Serbia by non-
banking institutions. Трендови у пословању, 5(1), 25-32. 

 Кошутић, А. (2021). Ефекат улагања европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у 
привреду Републике Србије. Универзитет Сингидунум. 

 Бачановић, О., & Јованова, Н. Transition, Youth and Crime. 20 godina od razbijanja SFRJ, 
273. 

 Стојановић, М., Тодоровић, М., & Миловановић, Ж. (2019). Motivation and satisfaction 
employees on the case of company" MDS" Књажевац. Економски сигнали: пословни 
магазин, 14(1), 53-71. 

 Тодоровић, С. (2020). Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих 
предузећа. Универзитет у Новом Саду. 

 уракић, М. (2020). Развој иновативности холистичког менаџмента у савременом 
предузетничком сектору. Универзитет Едуконс. 
 

26. Ерић, Д., Бераха, И., Ђуричин, С. (2011). Financing innovative small and medium-sized 
enterprises in times of crisis, Revista Romana de Economie, стр. 59-74, број хетероцитата: 11, 
ISBN: 1220-5567, COBISS.SR-ID: 512175714  

 
Цитиран у: 

 Koisova, E., Habanik, J., Virglerova, Z., & Rozsa, Z. (2017). SMEs financing as an important 
factor of business environment in Slovak Republic regions. Montenegrin Journal of 
Economics, 13(2), 129-140, http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/129-
140_koisova_et_al.pdf 

 耿震, & 柴琳. (2016). 浅析中小企业国内融资信用风险. 商场现代化, (23), 251-252, 
http://www.cqvip.com/qk/95786a/201623/7000024957.html 

 Илић, Ђ. Д. & Илић, С. М. (2018). Специфичности финансирања производних малих и 
средњих предузећа. Трендови у пословању, 2(12), 19-28, 
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-816X1802019I 

 Singh, J., & Singh, K. (2017). Eco-innovation in the chemical manufacturing industry: Status 
and its determinants/Keshminder Singh a/l Jit Singh (Doctoral dissertation, University of 
Malaya), http://studentsrepo.um.edu.my/7360/ 

 Demyen, S., & Ciurea, J. (2017). Study regarding the evolution of innovative enterprises in 
Romania. Analele Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa. fascicola II. studii economice, 68, 
http://www.analefseauem.ro/upload/arhiva-revista/2017/Volum_2017.pdf#page=68 

 Gökmen, A. (2021). Small and medium-sized enterprises and development prospects: a 
critical and contemporary study on Turkey. International Journal of Applied Management 
Sciences and Engineering (IJAMSE), 8(2), 21-35. 

 Григорук, П. М., Пайонк, О. П., Савчук, О. П., & Хрущ, В. О. (2020). Характеристики 
процесів формування та реалізації інноваційного потенціалу малих та середніх 
підприємств. 

 Mugambe, P. (2019). Developing a sustainable financing model for SMEs during the 
organizational life cycle in Uganda (Doctoral dissertation, North-West University (South 
Africa).). 

 Тодоровић, С. (2020). Модел за унапређење пословних резултата малих и средњих 
предузећа. Универзитет у Новом Саду. 

http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/129-140_koisova_et_al.pdf
http://www.mnje.com/sites/mnje.com/files/129-140_koisova_et_al.pdf
http://www.cqvip.com/qk/95786a/201623/7000024957.html
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-816X1802019I
http://studentsrepo.um.edu.my/7360/
http://www.analefseauem.ro/upload/arhiva-revista/2017/Volum_2017.pdf#page=68


32 
 

 Јакшић, П. (2021). Analysis of credit indebtedness of public companies founded by the City 
of Loznica. Анали Економског факултета у Суботици, 57(46), 45-58. 

 LYSAK, V. (2020). Виявлення факторів впливу на ефективність інвестицій в 
автоматизацію управління промисловими підприємствами у контексті формування 
бізнес-кластерів. Вісник, 648. 

 
27. Ђуричин, С., Бераха, И. (2010) Financial support for SME sector in Serbia, Erenet Profile, Вол. 

V, No. 4, септембар, стр. 37-42, број хетероцитата: 4, COBISS.SR-ID 1024414608. 
 
Цитиран у: 
 

 Лећић-Цветковић, Д., Костић-Станковић, М., Цвијовић, Ј., & Компировић, О. (2014). 
Cooperation of SMEs and insurance companies in creation of marketing value of insurance 
premiums. Economic and Social Development: Book of Proceedings, 710, 
https://bib.irb.hr/datoteka/983297.Book_of_Proceedings_esd_NYC_2014_Published.pdf#page
=717 

 Илић, Ђ. Д. & Илић, С. М. (2018). Специфичности финансирања производних малих и 
средњих предузећа. Трендови у пословању, 2(12), 19-28, 
http://trendovi.indmanager.org/index.php/tp/article/view/161 

 Guliyev, R. Tural Guliyev & Togrul Guliyev (2013). Formation of the mechanism for tnc-sme 
relations: questions of conception and implementation best practices for implementation in the 
Azerbaijan economy, Erenet profile, Vol. 8, No. 2, ISBN: 978-9952-460-73-5, 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.662.6713&rep=rep1&type=pdf 

 Илић, Ђ., & Илић, С. (2018). Financing specifications production of small and medium 
enterprises. Trendovi u poslovanju, 6(2), 19-28, 
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-816X1802019I 
 

28. Радовић Марковић, М., Бераха, И., Јашко, А. (2010).. Female Employment in Formal and 
Informal Sectors of the Serbian Economy, Journal of Women's Entrepreneurship and Education, 
No. 3-4, стр. 18-27, број хетероцитата: 7, ISSN 1821-1283, UDK 33, COBISS.SR-ID 
157987852 

 
Цитиран у: 

 Yusuff, S. O. (2014). Gender dimensions of informal cross border trade in West-African sub-
region (ECOWAS) borders. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 29, 19-
33. 

 Вујачић, С., Квргић, Г., Ивковић, Д., Вујадин, Р., & Вујадин, Н. (2012). The Development 
of Female Entrepreneurship in the Function of Overcoming Unemployment of Women in 
Serbia. JWEE, (3-4), 1-16. 

 Славински, Т., Тодоровић, М., Вукмировић, В., & Монтенегро, А. М. (2020). Women, 
Entrepreneurship and Education: Descriptive Bibliometric Analysis Based on SCOPUS 
Database. JWEE, (3-4), 181-201. 

 Burgess, V. (2019). Being A Female Entrepreneur-Case Study. JWEE, (1-2), 80-86. 
 Esema, I. E. (2011). Women’s Participation to Self-employment and Informal Sector. JWEE, 

(1-2), 108-116. 
 Olabisi, Y. (2014). Gender Dimensions of Informal Cross Border Trade in West-African Sub-

Region (ECOWAS) Borders. JWEE, (1-2), 132-152. 
 Cole, S. C. (2016). Women as Vital Human Resources to Increase Foreign Direct Investment: 

A Mediated Model Through Corruption and Healthcare (Doctoral dissertation). 
 
 
 

https://bib.irb.hr/datoteka/983297.Book_of_Proceedings_esd_NYC_2014_Published.pdf#page=717
https://bib.irb.hr/datoteka/983297.Book_of_Proceedings_esd_NYC_2014_Published.pdf#page=717
http://trendovi.indmanager.org/index.php/tp/article/view/161
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.662.6713&rep=rep1&type=pdf
https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=2334-816X1802019I
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4.7. Конкретан допринос кандидата у реализацији 
радова у научним центрима у земљи и иностранству  
 
Др Исидора Бераха је својим досадашњим истраживањима пружила конкретан научни 
допринос у областима економике иновација и пословне економије, односно развоја сектора 
малих и средњих предузећа, као и у области локалног економског развоја и економских односа 
Републике Србије и Кине у оквиру иницијативе ,,Појас и пут".  
 
Научни допринос истраживања кандидаткиње у области економике иновација пре свега се 
огледа у развоју методологије за мерење економских ефеката иновативних активности 
привредних субјеката и препорукама за унапређење националне иновационе политике. 
Експертиза кандидаткиње у овој области своју потврду проналази у високом квалитету научних 
резултата, а пре свега кроз научни рад објављен у истакнутом међународном часопису, 
монографији националног значаја и руковођењу пројектним задатком у оквиру међународног 
научног пројекта. Основни научни допринос досадашњих истраживања у овој области огледа 
се у препорукама за унапређење ефикасности мера националне иновационе политике, развој 
националног иновационог екосистема и анализи стања у циљу припреме Републике Србије за 
примену Индустрије 4.0. 
 
Резултати истраживања у области пословне економије у највећој мери доприносе развоју 
националне привреде кроз препоруке за унапређење конкурентности и пословних перформанси 
предузећа али и пословног окружења уопште. Препоруке за унапређење пословне активности 
малих и средњих предузећа резултат су дугогодишњег истраживања различитих аспеката 
пословања и проблема управљања организационим перформансама. Стечена научна сазнања у 
поменутој области кандидаткиња је имала прилику да представи и додатно продуби током 
студијског боравка на ICRIOS – Bocconi University у Милану, Италија у оквиру Training 
Workshop on Cluster Evolution, 6-8. септембар 2017. године. Такође, посебан допринос развоју 
националне економије остварен је кроз изучавање концепта ланца вредности и примене 
методологије анализе ланца вредности будући да укључивање привреде Републике Србије у 
глобалне економске токове представља значајну развојну шансу. Референтност радова и 
експертиза у овој области резултирали су учешћем у реализацији следећег међународног 
пројекта чији је наручилац Европска комисија: 
 

 Analysis of value chains in the Western Balkans economies - Enriching potential for the 
regional cooperation in priority areas (2021), наручилац: The Joint Research Centre (JRS), 
European Commission, реализован у сарадњи са The Vienna Institute for International 
Economic Studies 

 
предавањем по позиву на следећем међународном научном скупу:  
 

 Међународна научна конференција: Current Economic Trends in Emerging and Developing 
Countries (TIMTED-2021), The Faculty of Economics and Business Administration and the 
East-European Center for Research in Economics and Business, West University of 
Timisoara, Румунија, 3-4. јун 2021 

 
документом припремљеним у вези са креирањем и анализом јавне политике - студија јавне 
политике: 
 

 Analysis of Value Chains in the Western Balkan Economies - Enriching the Potential for 
Regional Cooperation in Priority Areas, Matusiak, M., Radovanovic, N. and Rakhmatullin, R. 
editor(s), EUR 31024 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2022 

 
као и гостујућем уредништву стручне публикације: 
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 Национална мрежа средњих предузећа у Републици Србији, 5(1), 2020, издавач: 

Институт економских наука 
 
Такође, допринос унапређењу услова пословања у периоду пандемије, др Исидора Бераха је 
остварила организацијом округлог стола који је имао за циљ успостављање дијалога између 
науке и привреде и заједничко адресирање проблема и креирање препорука за њихово 
превазилажење, кроз учешће у програмском одбору следећег научног скупа: 
 

 Округли сто: "Пословање у периоду пандемије – изазови и шансе", Департман за 
економику иновација, Институт економских наука, Београд, 23. јун 2021. године 

 
и коуредништвом истоименог тематског зборника националног значаја: 
 

 Пословање у периоду пандемије – изазови и шансе, издавач: Институт економских 
наука, Београд, 2021. година 

 
Истраживања др Исидоре Бераха у области локалног економског развоја остварују научни 
допринос кроз анализу потенцијала локалних привреда и препорукама за унапређење 
конкурентности, пословних перформанси и запослености. Истраживања у овој области посебно 
су добила на значају у условима кризе узроковане пандемијом будући да су за резултат имала 
смернице за даље деловање Владе у циљу превазилажења проблема и креирања услова за развој 
локалних економија. Опредељеност кандидаткиње да истраживачку пажњу усмери у актуелне 
теме у складу је са улогом коју друштвене науке остварују у процесу креирања јавних 
политика, а у функцији економског раста и развоја Републике Србије. Референтност радова и 
експертиза у овој области определили су да др Исидора Бераха две године за редом одржи 
предавања по позиву на традиционалној националној научној конференцији из области 
регионалног развоја: 
 

 Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски 
факултет, Универзитет у Нишу, 24. јун 2022. године, Ниш, Србија 

 Регионални развој и демографски токови земаља Југоисточне Европе, Економски 
факултет, Универзитет у Нишу, 25. јун 2021. године, Ниш, Србија 

 
Захваљујући учешћу у COST акцији "China In Europe Research Network", кандидаткиња је део 
свог научног рада усмерила у истраживања економских односа Републике Србије и Кине у 
оквиру иницијативе ,,Појас и пут". Допринос до сада спроведених истраживања огледа се у 
анализи стања и перспектива за развој трговинских односа и економске сарадње две земље. 
Референтност кандидаткиње у овој области резултирала је уредништвом међународне 
монографије реномираног издавача: 
 

  Opportunities and Challenges for Multinational Enterprises and Foreign Direct Investment 
in the Belt and Road Initiative, издавач: IGI Global, Hershey, Pennsylvania, USA 

 
Посебно истичемо ангажованост кандидаткиње на развоју друштвених наука у Републици 
Србији кроз координацију активности на изради Програма развоја друштвених наука 2022-
2024, усвојеним од стране Заједнице института Србије, као и кроз координацију Радне групе – 
Савета института из области друштвених наука чији је задатак реализација поменутог 
програма.



5. КВАНТИТАТИВНА ОЦЕНА НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА 
 
Диференцијални 
услов – 
од избора у звање 
научни сарадник до 
избора у звање 
виши научни 
сарадник 

Потребно је да кандидат има најмање 50 
поена, који припадају следећим категоријама 

Неопходно Остварено 

Виши научни 
сарадник Укупно 50 83,6 

Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+
M44+M45+M51+M52+M53+M54+M61 40 79,1 

Обавезни (2)* M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+
M31+M41+M42 30 49,1 

*Напомена: У групацији “Обавезни 2” бодови кандидата су остварени у 4 различите групе (М10, 
М20,М30, М40, односно из категорија М14, М22, М24, М31, М42). 
 
6. ОЦЕНА КОМИСИЈЕ О НАУЧНОМ ДОПРИНОСУ 
КАНДИДАТА 
 
Научноистраживачки рад др Исидоре Бераха, након избора у претходно научно звање, може се 
оценити изузетно позитивно. Од избора у претходно научно звање кандидаткиња је остварила 
32 научна резултата, од чега је 29 научних радова, једно уредништво тематског зборника 
међународног значаја, једно уредништво тематског зборника националног значаја и један 
документ припремљен у вези са креирањем и анализом јавних политика. Самостални аутор 
била је у 2 научна рада, руководилац у реализацији истраживања (први аутор) била је у 7 
научних радова, други коаутор у 16 објављених научних радова, трећи коаутор у 3, а четврти 
коаутор у једном раду.  
 
Утицајност, односно цитираност радова др Исидоре Бераха је значајна. Увидом у цитатну базу 
Google Scholar утврђена је цитираност код 28 радова кандидаткиње са укупно 203 
хетероцитата. Кандидаткиња у индексној бази података Google Scholar има h индеx 9. Према 
подацима Web of Science, три рада кандидаткиње забележила су укупно 12 хетероцитата.  
 
Научноистраживачки опус кандидаткиње обухвата радове теоријског и примењеног карактера. 
Анализа објављених резултата указује на изузетан квалитет радова у којима доминирају висок 
степен теоријске и методолошке утемељености и критички приступ у проучавању појава које су 
предмет научног истраживања. Разноврсност библиографских јединица, број, квалитет и 
утицајност радова могу се оценити изузетно значајним. 
 
У фокусу научноистраживачког рада је област економика иновација, односно изучавање 
економских ефеката иновативних активности привредних субјеката и националне иновационе 
политике. Системски приступ истраживању у овој области резултирао је квалитетним научним 
садржајем који доприноси унапређењу теоријско методолошког оквира у области, као и 
формирању релевантне и на резултатима засноване осонове за креирање докумената јавних 
политика и развој иновационог екосистема у Републици Србији. Кандидаткиња у својим 
истраживањима значајну пажњу усмерава и на изучавање различитих аспеката и проблема у 
пословању и развоју малих и средњих предузећа. Резултати ових истраживања доприносе 
јачању националног институционалног оквира у овој области. Закључци који произилазе из 
истраживања у области локалног економског развоја у функцији су унапређења 
конкурентности и равномерног регионалног развоја. Такође, кандидаткиња део свог 
научноистраживачког рада усмерава у проучавање потенцијала и економских ефеката сарадње 
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Републике Србије и региона Западног Балкана у оквиру иницијативе ,,Појас и пут", што 
представља нову димензију научне оријентације кандидаткиње коју можемо оценити као врло 
актуелну и као позитиван искорак у настојањима да се резултати научних истраживања ставе у 
функцију раста и развоја националне економије.  
 
У складу са критеријумима за стицање научних звања укупна вредност индикатора научне 
компетентности кандидаткиње - научноистраживачких резултата (односно коефицијента М) 
више је него задовољавајућа – и износи 83,6, а неопходно је 50. Такође, док према 
критеријумима за стицање звања виши научни сарадник, укупан број поена по услову 
„Обавезни 1“ треба да износи најмање 40 поена, дотле укупан број поена у припадајућим 
категоријама износи 79,1. Кандидаткиња задовољава и услов да збир поена по услову 
„Обавезни 2“ износи најмање 30, с обзиром да у припадајућим категоријама има 49,1 поена.  
 
Значајно је указати и на диверсификовану и избалансирану структуру објављених научних 
радова кандидаткиње. Др Исидора Бераха објавила је научне резултате у све четири потребне 
категорије (М10, М20, М30 и М40, односно у категоријама М14, М22, М24, М31, М42) сходно 
прописаним условима у Правилнику о стицању истраживачких и научних звања, а према 
захтеву „Обавезни 2“ за избор у звање виши научни сарадник у друштвеним наукама који 
прописује обавезу да радови буду објављени у три категорије резултата. 
 
Др Исидора Бераха, у складу са одговарајућим одредбама Закона о науци и истраживањима 
(«Сл. гласник РС», бр. 49/2019), испуњава услове за стицање звања виши научни сарадник јер 
има објављене и рецензиране научне радове и друге научноистраживачке резултате у следећим 
категоријама: 1) монографије међународног и националног значаја; 2) поглавља у књигама, 
односно чланци у тематским зборницима радова међународног и националног значаја; 3) 
научни чланци у часописима међународног, водећег националног и националног значаја; 4) 
научни радови саопштени на научним скуповима међународног и националног значаја, 
објављени у целини или изводима; и 5) документи припремљени у вези са креирањем и 
анализом јавних политика. Поред тога, др Исидора Бераха има запажене резултате у 
међународној и националној сарадњи, реализацији научних и стручних пројеката и развоју 
научноистраживачких кадрова. Допринос организацији научног рада кандидаткиња остварује 
кроз реализацију функције председника Научног већа Института економских наука.  

Имајући у виду горе изнете аргументе и резултате научноистраживачког рада у протеклом 
периоду, др Исидора Бераха је, према јединственом мишљењу чланова Комисије, 
кандидаткиња са респектабилним научним резултатима оствареним у области економије. Др 
Исидора Бераха испуњава све предвиђене услове и критеријуме за стицање научног звања виши 
научни сарадник из Закона о науци и истраживањима и Правилника о стицању истраживачких 
и научних звања, те Комисија једногласно предлаже Научном већу Института економских 
наука и Комисији за стицање научних звања Републике Србије да прихвати предлог да се др 
Исидора Бераха изабере у научно звање виши научни сарадник. 

 
ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ: 

 
 

др Соња Ђуричин, виши научни сарадник 
Институт економских наука у Београду, председник комисије 

 
 

               др Славица Стевановић, виши научни сарадник 
                                  Институт економских наука у Београду, члан комисије 

 
 

                 Др Марко Јелочник, виши научни сарадник 
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