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1. УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 
Пред вама је годишњи извештај о раду Института економских наука у 2018. години. 
Уопштено се може рећи да је током 2018. године одржана позитивна пословна клима 
на ИЕН која је успостављена од 2015. године. Задржавање таквог позитивног окру-
жења у будућности зависи од односа запослених према радној околини, према коле-
гама, према клијентима, према научној заједници, себи самима и према друштву у-
опште. У жељи да се тај тренд настави, овај извештај даје пресек стања у претходној 
години, који заснован на моделу извештаја креираног од 2015. године уз допуне про-
истекле усвајањем Стратегије развоја за период 2017-2020 година. Садржај је 
незнатно проширен у односу на претходне године. 
 
Планом рада за 2018. годину и Програмом и планом рада Института економских нау-
ка за период 2015-2018 који је директор изложио управном одбору приликом канди-
довања за место директора био је предвиђен и значајан број активности за 2018. го-
дину. Поред тога, стратегија развоја Института за период 2017-2020 година је унела 
значајан број индикатора за праћење успешности рада. Кратак осврт следи. 
 
Подстицаји за промене били су основ за стварање нове матричне структуре Институ-
та. Унапређење рада 5 центара и 5 департмана је поспешило услове да се и у 2018. 
години настави са активним радом у новом систему. Као и у претходној години, то-
ком 2018. године се дошло до закључка да је потребно неколико година да истражи-
вачки департмани допринесу јаснијем профилисању рада истраживача, што ће бити 
основа за припреме предлога пројеката након усвајања Закона о фонду за науку из 
2018. године и новог Закона о науци и истраживању у 2019 години. Руководиоци 
свих организационих центара и истраживачких департмана јасније виде своју улогу у 
реструктурираној организацији Института. Циљеви постављени концептом 50/30/20 
су практично достигнути у 2018. години, и у наредном периоду треба одржати такав 
принцип рада. Смањење зависности од матичног министарства у приходима уз зна-
чајно повећање прихода из међународне сарадње и стратешких пројеката ће олакша-
ти задржавање квалитетних кадрова на Институту, као и унапређење квалитета 
услова за рад. Научни часопис Economic Analysis је одлуком комисије за вредновање 
часописа напредовао у категорију М51. 
 
Током године, дошло је до додатног унапређења сарадње са матичним Министар-
ством, пре свега у склопу ангажовања директора у раду радне групе за припрему про-
грама вредновања Института, као и ефективније сарадње са Заједницом института 
Србије, а посебно ангажовањем запослених истраживача ИЕН у Матичном научни 
одбор за право, економију и политичке науке и у Националном савету за науку и 
технолошки развој.  
 
Као што је и предвиђено, наставило се са праћењем макроекономских кретања, уз 
примену иновативног приступа који је остварен кроз сарадњу са институтима из 
свих земаља бивше Југославије наставком објављивања стручне публикације - SEE6 
Economic Outlook, и наставак објављивања серијске публикације Национална мрежа 
средњих предузећа – НМСП. 
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Наставком координације две радне групе конвента о Европској Унији обезбеђено је 
значајније укључивање Института у процесе приступања ЕУ, што је олакшало Инсти-
туту приступ државним органима.  
 
Репозиторијум радова истраживача ИЕН је у потпуности постао функционалан, те је у 
њега унето преко 1000 радова из периода 2011-2018. година, који су имали преко 
120.000 преузимања из целог света. На овај начин је значајно повећана видљивост 
истраживачког рада, као и што је дошло до повећања Н индекса свих истраживача. 
Институт је започео услужно креирање и одржавање репозиторијума научних радова 
за три института из области друштвених наука, а све у склопу програма успоставља-
ња платформе за отворену науку матичног Министарства. 
 
Све планиране активности за 2018. годину су реализоване уз изузетак пријаве науч-
них часописа за базу SCOPUS што је одложено за 2019. годину, као и пријаве пројеката 
на конкурсу матичног Министарства из разлога што актуелни пројекти продужени 
до краја 2019. године. Очекује се поновно расписивање конкурса након усвајања но-
вог Закона о научноистраживачком раду.  
 
У припреми овог извештаја учествовали су: 

 Славица Стевановић 
 Иван Стошић 
 Мирјана Радовић-Марковић 
 Александра Брадић-Мартиновић 
 Михајло Ђукић 
 Божо Драшковић 
 Исидора Љумовић 
 Јелена Миновић 
 Владимир Андрић 
 Оливера Јовановић 
 Јелена Бановић 
 Ивана Домазет 
 Петар Митић 
 Гордана Вујовић 
 Весна Пејовић 
 Јасна Костић 
 Зорица Божић 

 
Свим наведеним колегама желим искрено да се захвалим на помоћи приликом 
састављања овог извештаја. 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ 
 
 
Институт eкoнoмских нaукa - ИEН oснoвaн je 1958. гoдинe кao Oдeљeњe зa eкoнoмскa 
истрaживaњa и мeтoдoлoгиjу плaнирaњa Сaвeзнoг зaвoдa зa приврeднo плaнирaњe. 
Пoд тим имeнoм дeлoвao je дo 1962. гoдинe, кaдa je Урeдбoм СИВ-a фoрмирaн кao 
Jугoслoвeнски институт зa eкoнoмскa истрaживaњa ("Сл. лист ФНРJ" бр. 52/62). У 
1969. гoдини ИEН je дoбиo сaдaшњи нaзив Институт eкoнoмских нaукa. Oдлукoм 
Скупштинe СР Србиje РС бр. 92 oд 15.12.1977. гoдинe ("Службeни глaсник СР Србиje", 
бр. 51/77) Рeпубликa Србиja je прeузeлa вршeњe oснивaчких прaвa прeмa Институту 
eкoнoмских нaукa из Бeoгрaдa. 
 
Oдлукoм Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje 
брoj: 660-01-00013/8 oд 03.11.2015. гoдинe, Институт eкoнoмских нaукa у Бeoгрaду 
aкрeдитoвaн je кao нaучни институт - устaнoвa у oблaсти друштвeних нaукa - 
eкoнoмиja - зa oбaвљaњe нaучнoистрaживaчкe дeлaтнoсти oд oпштeг интeрeсa, jeр 
испуњaвa услoвe прoписaнe Зaкoнoм o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти и услoвe 
прoписaнe Прaвилникoм o врeднoвaњу нaучнoистрaживaчкoг рaдa и пoступку 
aкрeдитaциje нaучнoистрaживaчких oргaнизaциja. Институт eкoнoмских нaукa у 
Бeoгрaду уписaн je у Рeгистaр нaучнoистрaживaчких oргaнизaциja у склaду сa члaнoм 
62. стaв 3. Зaкoнa o нaучнoистрaживaчкoj дeлaтнoсти. 
 
Институт eкoнoмских нaукa je рeгистрoвaн кoд Приврeднoг судa у Бeoгрaду, прeмa 
Рeшeњу брoj 1. Фи-323/2011, oд 02.06.2011. гoдинe и уписaн у рeгистaрски улoжaк 
брoj 1-577-00.  

 
Oснивaч Институтa eкoнoмских нaукa je Рeпубликa Србиja. ИEН пoслуje срeдствимa у 
држaвнoj свojини, кoристи нeпoкрeтнoсти и другa срeдствa у склaду сa зaкoнoм кojим 
сe урeђуjу срeдствa у свojини Рeпубликe. Oснoвни пoдaци o ИEН су: 
 

Пун нaзив: Институт eкoнoмских наука, Бeoград 
Aдрeсa: Змаj Joвина 12, 11000 Бeoград  
Oблик oргaнизoвaњa: Устaнoвa 
Oблик свojинe: Држaвнa 
Брoj зaпoслeних: 37 
Maтични брoj: 07041144 
Пoрeски брoj: 100039204 
Шифрa oснoвнe дeлaтнoст: 73201 
Eлeктрoнскa aдрeсa: office@ien.bg.ac.rs 
Сајт: www.ien.bg.ac.rs 
Тeлeфoн: +381 11 26 23 055 
Фaкс: +381 11 21 81 471 
Дирeктoр: др Joвaн Зубoвић 
Гoдинa oснивaњa: 1958. 

 

mailto:office@ien.bg.ac.rs
http://www.ien.bg.ac.rs/
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Визија  
 
Институт тежи да у наредном десетогодишњем периоду постане једна од водећих 
истраживачких институција у региону југоисточне Европе из области економије, 
интегрисана у европски истраживачки простор.  
 
Мисија  
 
Институт спроводи научно заснована истраживања из свих области економије, а пре 
свега пословне економије, економије рада и социјалних питања, међународних еко-
номских односа и одрживог развоја.  
 

o Интерно - да буде привлачно место за научноистраживачки рад 
o Екстерно - да пружи изврсна и релевантна истраживања као подршку 

привредном развоју 
 
Вредности којима у свом раду Институт тежи су: 
 

o Слобода у истраживању и подстицање креативности и иновативности; 
o Поштовање највиших научних стандарда и етике у истраживању; 
o Креирање пријатне радне атмосфере која подстиче стваралаштво; 
o Усаглашеност са националним приоритетима у развоју научно-истражи-

вачког рада 
o Успостављање партнерског односа са матичним Министарством 
o Увођење система награђивања према резултатима рада. 

 
ИЕН располаже са веома богатим библиотечким фондом, који обухвата старе и изу-
зетно вредне књиге али и најновија издања из разних области економије. Библиоте-
ка је стручног типа и представља важан извор информација за све истраживаче, сту-
денте, научне сараднике као и професоре са универзитета и факултета. Отворена је 
за све посетиоце који се баве научним радом. Књижни фонд библиотеке садржи пре-
ко 5.700 наслова из области макро, микро и пословне економије, као и преко 800 ча-
сописа, те се с правом може рећи да је једна од највреднијих стручних библиотека из 
области економије и сродних дисциплина у региону. 
 
Током 2018. године, настављен је рад на дигиталном похрањивању свих научноис-
траживачких резултата истраживача Института, реализованих у склопу пројеката 
финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије, и унето је преко 200 нових радова истраживача запослених на ИЕН. 
 
Такође, у дигиталном формату се могу пронаћи и часописи у издању Института – 
Economic Analysis, Journal of Women’s Entrepreneurship and Education и Национална 
мрежа средњих предузећа у Републици Србији, као и монографије и тематски зборници 
од 1992. године, посредством платформе Open Journal System. 
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У току 2018. године, започет је рад на каталогизацији старог фонда Института Еспи и 
Г17. Фонд броји преко 800 наслова од којих неки датирају из 19. века. 
 
ИEН je кoрисник сaврeмeнo урeђeнoг пoслoвнoг прoстoрa у стрoгoм цeнтру грaдa у-
купнe пoвршинe oд 437,26 м2, кojи кoристи нa oснoву Угoвoрa o зaкупу пoслoвнoг 
прoстoрa брoj 4381/8498 oд 03.02.1977. гoдинe и Aнeксa I угoвoрa o зaкупу пoслoвнoг 
прoстoрa брoj, зaкључeним сa Грaдoм Бeoгрaдoм – Aгeнциjoм зa пoслoвни прoстoр, 
дaнa 11.12.2007. гoдинe. Пoрeд нaвeдeнoг прoстoрa, ИEН кoристи део простора ББA за 
потребе одржавања скупова без накнаде. 
 
Институт рaспoлaжe aдeквaтнoм oпрeмoм зa oбaвљaњe нaучнo-истрaживaчкoг рaдa. 
То укључује 47 дeсктoп рaчунaрa, 68 лaптoпова, 7 таблета и 5 notebook рачунара и 2 
сервера, као и сву осталу неопходну опрему за несметани рад запослених. Taкoђe, 
зaхвaљуjући aнгaжoвaњу на прojeктимa у 2018. гoдини унaпрeђeнa je пoстojeћa 
мрeжнa инфрaструктурa ИEН, при чeму je нaбaвљeн софтвер Стата за 20 рачунара, 
као и лиценце за МS Оfficе 365, као и сви рачунари су обезбеђени пуним верзијама 
антивирус програма. Унапређена је oпрeмa зa бeжични интeрнeт, кao и зa 
пoстaвљaњe ОЈС система за вођење научних часописа. У складу са платфрмом за 
отворену науку Министарства, успостављена је платформа за услужно креирање ре-
позиторијума научних радова за друге Институције. 
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3. ОРГАНИ ИНСТИТУТА 
 
3.1 УПРАВНИ ОДБОР 
 
На основу одлуке Владе Републике Србије 24 број 119-12494/2018 од 20.12.2018. го-
дине, именован је  Управни одбора Института економских наука. 
 
У Упрaвни oдбoр Институтa eкoнoмских нaукa у Бeoгрaду имeновани су:  
 
1) зa прeдсeдникa: 
– прoф. др Блaгoje Пaунoвић, Eкoнoмски фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду; 
 
2) зa члaнoвe: 
(1) прoф. др Aлeксaндaр Грубoр, Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, Унивeрзитeт у 
Нoвoм Сaду, 
(2) прoф. др Mилoш Бoжoвић, Eкoнoмски фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду,  
(3) др Брaнкa Пaунoвић, прoфeсoр струкoвних студиja, Висoкa пoслoвнa шкoлa 
струкoвних студиja, Нoви Сaд,  
(4) др Ивaнa Дoмaзeт, виши нaучни сaрaдник у Институту eкoнoмских нaукa, Бeoгрaд, 
(5) др Сoњa Ђуричин, нaучни сaрaдник у Институту eкoнoмских нaукa, Бeoгрaд, 
(6) др Mихajлo Ђукић, нaучни сaрaдник у Институту eкoнoмских нaукa, Бeoгрaд. 
 
Током 2018. године одржанo je 6 (шeст) седница Управног одбора од којих су три е-
лектронске. На седницама се расправљало и доносиле су се одлуке о попису имовине  
из 2017. годину, финансијском извештају за 2017. годину, плану радa Институтa за 
2018. годину, плану јавних набавки за 2018. годину, као и о изменама истог, о распи-
сивању конкурса за избор и именовање директора Института у новом мандату и дру-
гим битним питањима. 
 
3.2 НАУЧНО ВЕЋЕ 
 
Чланови Научног већа Института економских наука су истраживачи у научним или 
наставним звањима који су у радном односу са пуним радним временом у Институту. 
Научно веће има компетенције за покретање избора у звање виши научни сарадник. 
У току 2018. године било је неколико промена у саставу НВ, те га на дан 04.12.2018. 
када је одржана последња седница у току 2018. године чини 18 чланова што је за два-
више него крајем 2017. године и то : 
 

- др Иван Стошић, научни саветник 
- Проф. др Божо Драшковић, редовни професор 
- Проф. др Мирјана Радовић Марковић, редовни професор 
- Проф. др Звонко Брњас, редовни професор 
- др Ивана Домазет, виши научни сарадник, председник НВ 
- др Јелена Миновић, виши научни сарадник, заменик председника НВ 
- др Владимир Симовић, научни сарадник, секретар НВ  
- др Јован Зубовић, виши научни сарадник 
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- др Александра Брадић-Мартиновић, виши научни сарадник  
- др Исидора Љумовић, виши научни сарадник 
- др Весна Алексић, виши научни сарадник   
- др Михајло Ђукић, научни сарадник 
- др Соња Ђуричин, научни сарадник 
- др Славица Стевановић, научни сарадник 
- др Дарко Марјановић, научни сарадник 
- др Лара Лебедински, научни сарадник 
- др Исидора Бераха, научни сарадник 
- др Душко Бодрожа, научни сарадник  

 
Током 2018. године одржано је 12  седница Научног већа Института економских нау-
ка, где је НВ у складу са пословником и програмом рада: 

- анализирало и усвојило извештаје о реализацији макро пројеката; 
- анализирало научни рад истраживача у протеклом периоду; 
- дало мишљење Управном одбору о кандидатима за директора Института;  
- дало образложен предлог за именовање, односно разрешење својих представ-

ника у Управном одбору Института;  
- усвојило план годишњих конференција; 
- дало предлоге за стицање научних звања кандидата који су аплицирали; 
- одлучивало о стицању истраживачких звања кандидата који су аплицирали; 
- обављало и друге послове утврђене статутом Института и законом. 

 
3.3. ДИРЕКТОР 
 
Директор института је др Јован Зубовић, виши научни сарадник.  

 
Четворогодишњи мандат директора је започео 12.02.2015. године. 

 
3.4 КОЛЕГИЈУМ 
 
Колегијум Института, односно саветодавни одбор је састављен од директора ИЕН и 
руководилаца оперативних центара и НВ. Колегијум у 2018. години ИЕН чине 

- др Јован Зубовић, директор 
- др Ивана Домазет, председник НВ 
- др Мирјана Радовић-Марковић, руководилац центра за основна истраживања 
- др Иван Стошић, руководилац центра за сарадњу са привредом 
- др Александра Брадић Мартиновић, руководилац центра за дигиталне ресурсе 
- Др Михајло Ђукић, руководилац центра за стратешку сарадњу 

 
Седнице колегијума се по правилу одржавају једном недељно, уобичајено понеде-
љком у 10 часова. На седницама се расправљало о свим значајним питањима за рад 
Института, пре свега на оперативном нивоу.  
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ИНСТИТУТА 
 
4.1 ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТРИ 
 
Од фебруара 2015. године у Институту је оформљено пет центара. Они обухватају све 
оперативне активности, као и центре профита.  
 

- Цeнтaр зa oснoвнa истрaживaњa 
- Цeнтaр зa стрaтeшку сарадњу 
- Цeнтaр зa мeђунaрoдну сaрaдњу 
- Цeнтaр зa сарадњу са привредом 
- Цeнтaр зa дигиталне ресурсе 

 
Крајем 2018. године је окончана и интеграција Oдeљeња зa oбрaду и дисeминaциjу у 
центар за дигиталне ресурсе. Центар за консалтинг хе преименован у Центар за са-
радњу са привредом. 
 
Извештаје о раду Центара су иницијално доставили руководиоци Центара. Неки од 
извештаја су прилагођени и допуњени како би били усаглашени са Стратегијом раз-
воја ИЕН 2017-2020, као и допуњени активностима које руководиоци нису навели. 
 
4.1.1 Центар за основна истраживања  
 
У складу са основним циљем Центра који се односи на  унапредјивање научно-
истраживачке делатности ИЕН-а кроз пружање подршке његовим истраживачима у 
реализацији различитих научних активности, а у складу са захтевима Министарства 
за науку, просвету и технолошки развој Министарства науке и Стратегијом развоја 
Института економских наука 2017-2020, реализовани су и посебни циљеви за 2018. 
годину. Центар је учестовао у реализацији следећих активности: 

- Организација 10. годишње научне конференције Института под називом 
Theoretical and Empirical Aspects of Economic Science – 60 Years Of Challenges And 
Opportunities која је одржана 01.11.2018. године. Састојала се од три сесије ко-
јима су покривене значајне теме из области економске науке: пословна еко-
номија, примењена економија и економска теорија у периоду 1958-2018. Ра-
дове за конференцију послало је 178 аутора из 21 земље света. Конференција 
је имала посебан значај, с обзиром да је организована у склопу обележавања 
60 година постојања Института 

- Издавање часописа Economic Analysis и Journal of Women's Entrepreneurship and 
Education (JWEE). Часописи су објављивани без кашњења, чиме је одржан њи-
хов континуитет излажења. Часописи су стављени на платформу система 
отворених часописа OJS (Open Journal Systems). 

- Укључивање научног часописа JWEE у нове међународне базе ,како би се пове-
ћала његова видљивост и сходно томе цитираност објављених радова, он се 
од ове године налази још у следећим базама: 
o ERICH Plus 
o GOOGLE Scholar 
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o Genamics JournalSeek  
o Publons 

- Подстицање истраживача ИЕН-а да у већем броју објављују радове у часописи-
ма  ЈWЕЕ, као и да их више цитирају у радовима које објављују у њима. Дошло 
је до већег одазива међу истраживачима ИЕН, а један број је радова из пред-
ходних бројева часописа цитиран. 

- Посебно се инститирало на цитирању часописа Института у радовима који се 
објављују на SCI листи или у SCOPUSU. 

- Од универзитетске библиотеке “Светозар Марковић” је добијен извештај о ци-
тираности часописа JWEE, чиме је утврдјено да часопис има 37 цитата у дру-
гим часописима што је предуслов да часопис напредује у 2019.години и е-
вентуално буде укључен у базу SCOPUS. 

- Објављена је тематска монографија под називом Digital transformation-New 
challenges and business opportunities у Великој Британији у категорији M12, у 
којој је један број истраживача публиковао своје радове као резултате 
истраживања спроведеним у оквиру рада на пројектима Института. 

- Учешће у организацији конференције на тему “САД у друштевним и хумани-
стичким наукама у Србији“, у сарадњи са Филозофским факултетом Универ-
зитета у Београду. 

- Припрема пројектног задатка за истраживање у области друштвено-
економског и историјског развоја предузетништва  

- Умрежавање са институцијама у земљи и иностранству у циљу учешћа на за-
једничким скуповима, публиковању радова или раду на пројектима. 

 
На основу резултата истраживања који су објављени током 2018. године, пратила се 
вредност индикатора успешности НИР.  
 
Укупан број радова из категорије М10 у 2018. години је био 31. Вредност индикатора 
М10 у 2018. години је 1,13 за разлику од 2017. године у којој је вредност овог индика-
тора износила 0,83.  
 
Укупан број објављених радова из категорије М20 у 2018. години је био 15. Вредност 
индикатора М20 у 2018. години је 0,50, за разлику од 2017. године у којој је вредност 
овог индикатора била 0,76. 
 
Укупан број објављених радова из категорије М30 у 2017. години је 46. Вредност 
индикатора М30 у 2018. години је био 1,53 за разлику од 2017. године у којој је изно-
сио 1,52. 
 
Укупан број објављених радова из категорије М40 у 2017. години је 17. Вредност 
индикатора М40 у 2017. години је био 0,60, за разлику од 2017. године у којој је вред-
ност овог индикатора била 0,45. 
 
Укупан број објављених радова из категорије М50 у 2018. години је био 33. Вредност 
индикатора М50 у 2018. години је 1,10, за разлику од 2017. године у којој је вредност 
овог индикатора била 0,72.  
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Укупан број објављених радова из категорије М60 у 2018. години је 3. Вредност 
индикатора М60 у 2018. години је 0,10, за разлику од 2017. Године у којој је износила 
0,14 (Табела 1).  
 

Табела 1.  Вредност индикатора (броја радова по аутору) М10-М60  
у периоду 2013-2018. година 

Индика-
тор 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
План 
2018 

М10 0,72 0,52 0,24 0,79 0,83 1,13 0,55 

М20 0,72 0,52 0,45 0,48 0,76 0,50 0,75 

М30 1,41 1,07 1,34 1,21 1,52 1,53 1,20 

М40 0,55 0,76 0,83 0,93 0,45 0,60 0,55 

М50 1,28 1,62 1,07 1,03 0,72 1,10 0,70 

М60 0,21 0,34 0,41 0,17 0,14 0,10 0,25 

Укупно 4,89 4,83 4,34 4,61 4,42 4,97 4,10 

 
У односу на план представљен у Стратегији развоја ИЕН укупан број радова по 
истраживачу објављен у 2018. години је већи за 21%. Структура објављених радова је 
у складу са планом, пошто је укупан број радова објављених у категорији међународ-
них 64% у односу на планираних 61%. Неопходно је повести рачуна о паду броја ра-
дова из категорије М20, што је делом последица смањења категорија за одређени 
број часописа који су у претходном периодзу били у категорији М24. То је истовреме-
но довело до повећања радова у категорији М51. Препорука је да се истраживачи 
усмере на објављивање часописа из виших категорија. 
 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Web of Science (WoS) 
 
Вредност индикатора W1 који мери однос броја радова објављених у чaсoписимa 
индeксирaним у WoS и брoja истрaживaчa у 2018. години је износио 1,90, што пред-
ставља повећање у односу на 2017. годину у којој је вредност овог индикатора била 
1,66. 
 
Вредност индикатора W2 који мери однoс брoja цитaтa рaдoвa oбjaвљeних у чaсoпи-
симa индeксирaним у WoS и брoja истрaживaчa у 2018. години је био 2,13, што пред-
ставља повећање у односу на 2017. годину у којој је вредност овог индикатора била 
2,10.   
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Вредност индикатора W3 који мери однoс брoja цитaтa и брoja рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у WoS у 2018. години је износио 1,12, што представља 
смањење у односу на 2016. годину у којој је вредност овог индикатора била 1,27 (Та-
бела 2).  
 

Табела 2. Вредност индикатора W1-W3 у периоду 2015-2018. година 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 План 2018 

W1 0,83 1,21 1,66 1,90 1,80 

W2 1,03 1,83 2,10 2,13 3,70 

W3 1,25 1,51 1,27 1,12 2,06 

  
Вредност индикатора W2 је у 2018. години забележио раст мањи од планираног дру-
гу годину за редом, а вредност индикатора W3 пад, пре свега из разлога значајног 
повећања укупног броја радова у WoS, што није могло бити равномерно испраћено 
адекватним повећањем броја цитата. Тешко је очекивати да ће се у 2019. години 
остварити велики пораст цитата и тако вредности индикатора W2 а посебно W3 
приближи планираној вредности. У складу са тиме се предлаже кориговање предви-
ђених вредности из Стратегије и то: 
 

Индикатор 2019 2020 

W2 2,40 3,10 

W3 1,13 1,14 

 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Scopus  
 
Вредност индикатора SC1 који мери однoс брoja рaдoвa oбjaвљeних у чaсoписимa 
индeксирaним у Scopus и брoja истрaживaчa у 2018. години је била 2,60, што пред-
ставља повећање у односу на 2017. годину у којој је вредност овог индикатора била 
1,93.  
 
Вредност индикатора SC2 који мери однoс брoja цитaтa рaдoвa oбjaвљeних у чaсoпи-
симa индeксирaним у Scopus и брoja истрaживaчa у 2018. години је износила 2,97, 
што представа повећање у односу на 2017. годину у којој је вредност овог индикато-
ра износила 2,76.  
 
Вредност индикатора  SC3 који мери однос брoja цитaтa и брoja рaдoвa oбjaвљeних у 
чaсoписимa индeксирaним у Scopus у 2018. години је износила 1,14, што представља 
пад у односу на 2017. годину у којој је вредност овог индикатора била 1,43 (Табела 3). 
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Табела 3. Вредност индикатора SC1-SC3 у периоду 2015-2018. година 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 План 2018 

SC1 0.93 1.62 1.93 2.60 2,50 

SC2 0.83 1.62 2.76 2.97 3,00 

SC3 0.89 1.00 1.43 1.14 1,20 

  
Вредности сва три индикатора у овој групи бележе вредности у складу са променама 
из Извештаја о раду за 2017. годину, где се препоручује се померање плана за 1 годи-
ну унапред, односно да план за 2019. постане план за 2018. годину. Исто тако се пре-
поручује да се за план за 2019. годину користе вредности из Стратегије за 2020. го-
дину. 
 
Индикатор броја и цитираности радова индексираних у Google Scholar 
 
Вредност индикатора GH5 који представља просечну вредност H индекса у пoслeд-
њих 5 гoдинa пo истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google Scholar је на крају 
2018. године износила 4,0, за разлику од краја 2017. године када је вредност овог 
индикатора била 3,63.  
 
Вредност индикатора GH који представља прoсeчну врeднoст укупнoг H индeксa пo 
истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google Scholar  на крају 2018. године је 
износила 4,63, што представља повећање у односу на крај 2017. године када је вред-
ност овог индикатора износила 4,21 (Табела 4).  
 

Табела 4. Вредност индикатора GH5 и GH у периоду 2015-2017. година 

Индикатор 2015 2016 2017 2018 План 2018 

GH5 2.73 3.17 3.62 4.00 3,80 

GH 2.81 3.55 4.21 4.63 4,00 

    
Вредност индикатора GH5 је изнад планираних, али ипак није потребно вршити ко-
рекције плана за 2019. годину. Код индикатора GH је дошло до динамичног раста, та-
ко да је препоручљиво кориговати планираних вредности на више и то са 4.30 на 5.00 
за 2019. и са 4.80 на 5.30 за 2020 годину. 
 
У оквиру интерних пројеката Института економских наука реализован је и пројекат 
на тему ”Мерење нивоа дигиталне писмености контингента раде снаге у Србији и 
анализа импликација на тржиште рада (ДИПСИ)” у периоду од јула до децембра 2018. 
године. У пројектним активностима учествовало је укупно три члана (Александра 
Брадић Мартиновић, Дејана Павловић и Јелена Бановић) који су имали у циљу да 
утврде кретања нивоа дигиталне писмености контингента радне снаге у Републици 
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Србијиу периоду 2007-2016. и анализу могућих импликација на тржиште рада. Резул-
тати су приказани у три форме. Прва форма је научни рад припремљен за објављива-
ње у високо рангираном часопису, друга је презентација на интерном семинару ИЕН, 
а трећа је припрема и штампа стандардне ИЕН форме препорука доносиоцима јавних 
политика. 
 
4.1.2 Центар за стратешку сарадњу 
 
У складу са циљевима Центра за стратешку сарадњу за 2018. годину истраживачи 
ИЕН настојали су да побољшају видљивост и значај ИЕН у процесима креирања јав-
них политика на националном и локалном нивоу. ИЕН је проактивним приступом 
иницирао сарадњу и комуникацију са већим бројем државних институција. Видљи-
вост и релевантност истраживања потврдјује чињеница да је ИЕН више пута контак-
тиран од стране представника државних институција као пожељан партнер за реали-
зацију примењених истраживања. У начелу, степен испуњења постављених циљева 
може се сматрати задовољавајућим. 
 
Циљ 1 - Успостављање/наставак сарадње са државним институцијама (најмање 6 и-
ницираних пројеката/апликација током 2018. године) 
 
ИЕН је у складу са планом, аплицирао на све пројектне позиве државних органа за 
које имао референце и неопходне истразивачке капацитете. Приремљено је 6 (посла-
то 5), а одобрено 3 апликације.  
 

- Квантитативна анализа утицаја Иновационе политике и Индустрије 4.0 на 
развој економије, технолошког напретка и предузетништва у Србији,  
наручилац: Републички Секретаријат за јавне политике и Перформ – аплика-
ција одобрена, пројекат успесно реализован 

- Анализа правних и економских аспеката примене принципа „загађивач плаћа“ 
(накнаде за заштиту животне средине) са упоредним приказом политика у ЕУ, 
Србији и изабраним земљама 
наручилац: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине, апли-
кација одобрена, пројекат успесно реализован 

- Израда  припреме и реализације процеса евалуације и селекције кадрова у 
Центру заједничких служби на основу нове организационе структуре и општих 
критеријума квалитетног радног учинка Института за нуклеарне науке “Вин-
ча” Београд,  
наручилац: Институт за нуклеарне науке “Винча” Винча-Београд, апликација 
одобрена, пројекат успешно реализован 

- Припрема Акционог план Стратегије развоја пољопривреде Града Новог Сада – 
апликација одбијена 

- Истраживање о праћењу спровођења Националне стратегије за младе – МОС – 
апликација одбијена 

- Истраживања у области еколошких накнада на локалном нивоу – апликација 
припремљена али није послата услед лоше комуникације са пројектним пат-
нерима 
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Циљ 2 - Реализација пројеката са државним институцијама од стратешког интереса 
(најмање  4 нова пројекта у 2018. години) 
 
ИЕН је током 2018. године реализовао 3 нова пројекта у сарадњи и за потребе држав-
них институција. Настављена је реализација пројекта чији је наручилац Народна Бан-
ка Србије. ИЕН је током 2018. Године активно учествовао у активностима НКЕУ.  
 
Циљ 3 – Иницирање сарадње са организацијама локалне самоуправе  
 
ИЕН је у складу са постављеним циљевима аплицирао за IPA пројекат прекограничне 
сарадње Србија-БиХ - NATCULTOUR - CBC SRB-BIH, заједно са партнерима из општине 
Шабац и Бијељина, те Универзитетом у Бањалуци. Након што је концепт пројекта се-
лектован као успешан ИЕН је био позван да напише комплетну апликацију. Коначна 
апликација је одбијена са образложењем да је партнерска институција Општина Ша-
бац одлучила да Град Шабац буде партнер уместо Туристичке организације Шабац 
без одговарајућег објашњења и оправданог разлога. 
 
ИЕН је током 2018. године наставио реализацију истраживања за потребе креатора 
јавних политика. Посебан значај током 2018. године имало је истраживање које је 
ИЕН радио у оквиру пројекта “Унапређење политике опорезивања дуванских произ-
вода у земљама са средњим и ниским нивоом дохотка” у оквиру кога је иницирана 
сарадња са већим бројем државних институција (МТТР, МИФИН, СИПРУ, итд.). Уз то, 
ИЕН је позван да следеће године учествује у евалуацији ИПАРД програма за коју по-
зив расписује Министарство пољопривреде, настављена је комуникација са СИПРУ и 
Министарством омладине и спорта за потребе сарадње у надгледању спроводјења 
омладинске политике. Истразивачи ИЕН имали су проактиван приступ када је у пи-
тању јавна дискусија за потребе доношење законске регулативе у области научне 
политике и представили своје идеје Министарству просвете, науке и технолошког 
развоја. У наредном периоду, ИЕН планира заједничко учешће са Привредном Комо-
ром за потребе истразивања на пројекту USAID о развоју сектора МССП.  
 
4.1.3 Центар за међународну сарадњу  
 
Током 2018. на основу зацртаних циљева, центар је имао следеће активности: 

- Отпочета је релазија пројекта са Универзитетом у Чикагу на тему опорезивање 
дуванских производа. Институт је регионални центар за истраживање у коме 
формиран конзорцијум седам истраживачких институција из региона запад-
ног Балкана 

- Настављена је квадрилатерална сарадња са Институтима из Беча, Будимпеште 
и Загреба, одржавањем дводневног скупа у Београду 

- Поднето је неколико апликација за пројекте из ИПА програма прекограничне 
сарадње и Адрион  

- Започета је сарадња и припрема пројектног предлога са програмом УСАИД за 
унапређење пословања сектора МССП у Србији 
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- Повећани су приходи од међународних пројеката тако да сада чине 40% укуп-
них прихода 

- Успешно је завршен пројекат израде Стратегије националног бренда Црне Го-
ре, за наручиоца Министарство економије Црне Горе 

 
Све планиране активности које су предвиђене планом пословања за 2018. су реали-
зоване. 
 
4.1.4 Центар за сарадњу са привредом 
 
У току 2018. године у склопу активности центра реализовани су следећи пројекти: 
 
- Анализа тржишта производње и продаје индустријског алкохола (алкохолног 

сирћета и квасца) 
руководилац: др Божо Драшковић 
наручилац: Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка 

- Консултантске услуге за примену и реализацију пројекта оптимизације 
управљања и економичности процесом транспорта сирове шећерне репе у 
фабрикама шећера Црвенка и Шајкашка 
руководилац: др Божо Драшковић 
наручилац: Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка 

- Прелиминарна анализа питања везаних за приватизацију друштвеног капита-
ла предузећа, као и проблеме повратка национализоване 
руководилац: др Божо Драшковић 
наручилац: Црвена Застава АД-В. Бања 

- Процена вредности капитала, односно вредности власничких удела привред-
ног друштва PROFILCO YU на дан 31.12.2018 
руководилац: др Божо Драшковић 
наручилац: PROFILCO YU - Београд 

- Процена вредности акција ОТП банка за Привредни суд Београд  
руководилац: др Божо Драшковић 
наручилац: Привредни суд у Београду-Вештачење 

 
Остварени резултати у 2018. години бољи него у претходној години и у складу са 
планом. 
 
Поред реализованих пројеката предузете су следеће активности: 
 

- ИЕН је наставио коришћење сервиса „јавне-набавке“ ради претраживања јав-
них набавки из области консултантске услуге. 

- Урађен је водич кроз потенцијалне изворе финансирања пројекта. 
- Предузете су активности ка профилисању компетенција и референци ИЕН у 

појединим областима. 
 
 
 



18 
 

4.1.5 Центар за дигиталне ресурсе 
 
Активности у раду Центра су подељене у три сегмента: 

- Српски цeнтaр пoдaтaкa у друштвeним нaукaмa (SER.DAC) 
- Дигитaлни рeпoзитoриjум рaдoвa ИEН (ИРИЕС) 
- Одељење за електронску дисеминацију. 

 
Активности ова три сегмента су одвојене, али постоји преклапање ангажовања запо-
слених.  
 
Центар активности реализује у складу са новом организационом структуром, јер је у 
односу на 2017. годину извршена  интеграција свих ИЕН ИТ сервиса. 
 

У току 2018. године Центар је у сегменту рада 
SER.DAC реализовао следеће активности у 
потпуности: 
 
1. Директор ИЕН и руководилац Центра за 

податке су се усагласили да се име центра 
промени у DATA CENTER SERBIA IN SOCIAL 
SCIENCES, а да акроним центра буде DCS.  

2. У рад DSC се поред Алексадндре Брадић-
Мартиновић и Јелене Бановић укључила и 
Дејана Павловић 

3. Представници DSC, Алексадндре Брадић-
Мартиновић и Јелене Бановић, учествовале 
су на XXIV скупу: ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: “Ди-
гитализација високог образовања” (TREND 
2019) на коме су излагали рада “Репозито-
ријуми – дигитални ресурси савременог 
образовања 

4. Руоводилац DCS је присуствовала CESSDA 
Widening Meeting-у у Милану, 05. i 06. јуна 2018. године, који је био одржан на У-
ниверзитету Milano-Bicocca. Током састанка покренута је иницијатива за одржа-
вање јесењег састанка у Београду. 

5. У преговорима са државним секретаром Министарства за просвету, науку и 
технолошки развој Републике Србије, др Владимиром Поповићем, остварена је 
подршка за чланство у CESSDA ERIC организацији. Министарство је одредило да 
др Марија Кузмановић, помоћница министра за међународну сарадњу и европске 
информације и др Александра Брадић-Мартиновић, буду представнице у Гене-
ралној скупштини CESSDA ERIC. 

6. Руководилац DCS је присустовала Service Provider1 Forum-u CESSDA ERIC, који је 
одржан 09-10. октобра 2018. године у Main Office у Бергену. Том приликом је 

                                                        
1 Service Provider(s), SPs – пружаоци услуга које држава одреди да обавлљају посао 
управљања подацима 
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Service Provider Forum усвоји позитивну препоруку за Генералну скупштину о на-
шем чланству. 

7. Представници DCS су учествовали на домаћој конференцији“Дани отворене нау-
ке”.  

8. На седници скупштине CESSDA ERIC у Лозани, 22.11.2018. изгласано је приступање 
Србије у чланство. Од 2019. године Србија постаје пуноправна чланица, а Инсти-
тут економских наука постаје пружалац услуга (Service Provider) за Србију. 

9. SPs у CESSDA су започели процес припреме пријаве за пројекат H2020: GUIDE 
(Growing the European Infrastructure of Data Archives). Рок за пријаву је половина 
марта 2019. године, а у случају позитивне оцене пројекат би могао да почне кра-
јем исте године и у јануару 2020. Према иницијалном опредељењу, DCS ће бити 
укључен у три радна пакета (WPs). 

10. Отворени су преговори за учешће ангажованих у DCS у Радним групама CESSDA 
ERIC (Training group, Trust group и Technical group) 

11. Отворени су преговори за учешће ИЕН у пријави пројекта “Data Science for Citizens 
(DSC)” u okviru projektnog okvira “Research and Innovation Action (RIA)” у сарадњи са 
Technische Informationsbibliothek (Немачка),  Universidad Politécnica de Madrid 
(Шпанија), Инситут Мијало Пупин (Србија), Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung 
der Angewandten Forschung (Немачка) и CESSDA ERIC. 

12. Поднета је пријава за пројекат за Danube INTERREG Transnational Programme: 
“DANUBE Social Data Hub, safe storage and access to social data for research & 
innovation”. 

13. Успостављен је контакт са DARIA ERIC пружаоцем услуга за Србији и успостављен 
оквирни договор за сарадњу са госп. Томом Тасовцем, председником DARIA ERIC 
за Европу. 

 
Током 2019. године нису реализоване следеће предвиђене активности: 
 
14. Није постигнут договор о финансирању рада DCS у 2018. години, већ само о томе 

да ће МПНТР платити чланарину за CESSDA ERIC. Следеће активности се преносе 
на период када се обезбеде услови за финансирање: 

- Преговори са МПНТР за покретање пилот пројекта, као теста за депоновање 
података који су настали као резултат примарних истраживања у области 
друштвених наука. 

- Успостављање сарадње са Универзитетом у Београду, уз подршку МПНТР; и са 
универзитетима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Универзитетом Унион, 
Сингидунум и ФАУБС. 

- Промоција ДЦС кроз организацију седам радионица на одабраним факултети-
ма и институтима друштвених наука. 

- Организација једног округлог стола. 
 
Делимично је завршено ажурирање садржаја web презентације DCS. 
 
У току 2018. године Центар је у сегменту рада IRIES реализовао следеће активности у 
потпуности: 
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15. Уговорена је и делимично реализована идеја покренута кроз пријаву пројекта РЕ-
ПОС, који је требао да буде финансиран у оквиру програма PERFORM, а који је 
подразумевао покретање два нова институционална репозиторијума у сарадњи са 
Институтом за књижевност и уметност (област хуманистике) и Институтом за е-
кономику пољопривреде (област друштвених наука). Имајући у виду да је среди-
ном јула 2018. године донета “Платформа за отворену науку” сви истраживачи за-
послени у научноистраживачким организацијама, финансираним од стране 
МПНТР, у обавези су да депонују своје радове у електронске репозиторијуме, а 
препорука је да се чувају и примарни подаци прикупљени у оквиру јавно финан-
сираних пројеката. ИЕН је постигао договор да обезбеди подршку за подизање 
Институционалних репозиторијума научних радова на платформи ePrints. Сарад-
ња је договорена са Институтом друштвених наука, Институтом за међународну 
политику и привреду, као и са Институтом за економику пољопривреде. 

16. Извршено је техничко унапређење ePrints базе у којој се налази IRIES, што је 
подразумевало отклањање узрока који су изазивали повремен прекид рада репо-
зиторијума. Осим тога, унапређене су опције претраживања и статистике, а уведе-
на је статистика локација са којих се врши приступ и скидање електронског мате-
ријала. 

17. U 2018. у IRIES је унето 177 радова истраживача ИЕН.  
18. Oмогућено је праћење активности IRIES, кроз опцију “Статистика”. Оперативно се 

користи browser SeaMonkey за рад у IRIES чиме избегавамо стварање cash мемори-
је, избацивање из система и слично. Било је покушаја да се репозиторијум регис-
трује у OpenAire, али безуспешно, јер нисмо успели да унесемо код који је OpenAire 
захтевао нас у систем. То ће бити решено у 2019. години. Већих кварова није било. 

 
У току 2018. године Центар је у сегменту електронске дисеминације реализовао сле-
деће активности у потпуности: 
 
19. У сарадњи са предузећем Димис делимично је урађена нова интернет презентаци-

ја ИЕН. Очекивања су била да презентација буде готова за прославу Дана Институ-
та, али је одложена за крај јануара 2019. 

20. Постојећа web презентација ИЕН редовно је ажурирана.  
21. Унапређена је и потпуно имплементирана електронска платформа за вођење ча-

сописа Open Journal System (OJS). У OJS-у сада се налазе четири часописа које 
објављује Институт економских наука (Economic Analysis - ЕА, Journal of Women’s 
Entrepreneurship and Education- ЈWЕЕ, SEE-6 и Национална мрежа средњих преду-
зећа у Републици Србији - НМСП), као и зборници радова и монографије у издању 
Института. Систем је функционисао без проблема. Цео процес припреме бројева 
ЕА и ЈWЕЕ се врши преко платформе, као и финално објављивање бројева часопи-
са, а текућа издања SEE-6 и НМСП се уносе по изласку броја. 

22. У току 2018. године започет је унос старих бројева ЕА (скенирани примерци). 
23. Зборници радова и монографије у издању Института економских наука од 1992. 

године се такође налазе на платформи, са pdf фајлом (где постоји). Где није било 
могуће да се обезбеди pdf фајл, наведени су само метаподаци. 

24. Редовно се уноси текућа продукција свих издања Института, кроз сегменте Моно-
графије и Зборници радова. 
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25. Када су постојали сви неопходни елементи за унос референце у Cobiss базу, ре-
довно је вршена допуна базе, у складу са захтевима истраживача ИЕН.  

26. У базу референци истраживача ангажованих на пројектима МПНТР  унето је 175 
радова за 2018. годину. 

27. Током 2018. године десио се проблем у функционисању Еxchange сервера. 
Malwarebytes software је прекинуо интернет конекцију 07.09.2018. Проблем се 
преклопио са упозорењем АМРЕС-а да је са јавне адресе Excahnge сервера извршен 
ddos напад.  

 
4.2 ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ 

 
Крајем 2015. године је започето оснивања истраживачки департмана. Циљ оснивања 
департмана је био прављење основа за унапређење конкурентне позиције ИЕН као и 
за јасније профилисање истраживача који у претходном периоду нису били усмера-
вани стратешким циљевима развоја ИЕН. Заједно са оперативним центрима ИЕН, ови 
департмани обезбеђују функционисање матричне структуре, која је и промовисана 
програмом рада директора.  

 
Радни називи департмана који су у потпуности постали функционални од 2016. го-
дине су: 

- Пословна економија и менаџмент 
- Међународна економија 
- Економија рада и социјална питања 
- Одрживи развој 
- Мултидисциплинарна истраживања 

 
Спроведена је анализа радова које су истраживачи ИЕН објавили у периоду 2012-
2018. година. На основу података се даје препорука да се департман за Мултидисци-
плинарна истраживања укине. Исто тако се предлаже преименовање департмана за 
Међународну економију у депарман за Макроекономију, као и департмана за еконо-
мију рада и социјална питања у департман за Економију благостања, као и да се иза-
беру нови руководиоци. 

 
4.3. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 
Кабинет директора чини 5 запослених у ИЕН као и 2 ангажоване особе на основу 
повремених послова, односно уговора о делу. Кабинет директора чине секретаријат, 
рачуноводство, инфо и интернет центар, као и библиотека. Инфо и интернет центар 
је ангажовао спољног сарадника за потребе унапређења фунцкионисања и одржава-
ња мреже ИЕН. За потребе помоћи у раду рачуноводства током 2018. године, део 
послова књиговодства је пренет на агенцију Оригинал Кон. У истом периоду је анга-
жован портир преко агенције Стандард систем. Континуирану помоћ раду Института 
редовно нуди и адвокатска канцеларија. 

 
Планирана комплетна адаптација библиотеке, на основу предлога за суфинансирање 
преко агенције ТИКА је одложена из разлога што агенција није одобрила пројекат, 
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тако да Институт планира о сопственом трошку да спроведе реновирање током 2019. 
и 2020. године. 
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5. УЧЕШЋЕ У РАДУ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
 
Институт економских наука учествује као један од оснивача у два друга правна лица 
и то у Београдској банкарској академији и Регионалној агенцији за развој и европске 
интеграције. У исто време Институт је један од оснивача Заједнице института Србије, 
иако у њој не остварује оснивачка права. 

 
5.1. БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА - ББА 
 
У току 2018. године настављен је поступак успостављања партнерских односа између 
ИЕН и ББА. Спроведене следеће активности током 2017. године: 
 

- Искључиво средствима ИЕН је у потпуности уређен ходник на трећем спра-
тузграде, чиме је уз преуређење сале С3 на трећем спрату употпуњен допри-
нос ИЕН на унапређењу квалитета услова рада студената ББА.  

 
- Током године је смањен број предавача Института ангажованих на ББА, те је 

уместо 10 планираних било укупно ангажовано свега 7 истраживача, што је 
смањење другу годину за редом. 

 
- Измењени су чланови Савета ББА из редова ИЕН.  

 
5.2. РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ– РАРЕИ 
 
У току 2018. године није било нових заједничких пројектних предлога. Сви предлози 
из 2017. нису прихваћени за финансирање. Крајем 2018. године измењен је статут 
РАРЕИ те се 50% остварене добити дели оснивачима у складу са учешћем у власниш-
тву.  

 
5.3. ЗАЈЕДНИЦА ИНСТИТУТА СРБИЈЕ - ЗИС 
 
Институт економских наука је један од оснивача ЗИС-а. Заједница је Законом препоз-
ната као значајан партнер у научном сектору у Србији. Седиште заједнице је враћено 
2015. године у зграду у Змај Јовиној 12, у којој је и почела са својим радом. Од поврат-
ка ЗИС у зграду повећан је број чланова заједнице за 16, те је остало само неколико 
Института који нису чланови. На овај начин је обезбеђена далеко већа видљивост 
ИЕН и свету науке у Србији. На предлог ЗИС је у Национални савет за науку и техно-
лошки развој изабрана колегиница др. Мирјана Радовић-Марковић, запослена у ИЕН. 
Представник ИЕН је члан председништва Заједнице. 
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6. ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ 
 
Oснoвнe интeрнe рeсурсe ИEН чинe зaпoслeни. У стaлнoм рaднoм у децембру 2018. 
гoдинe у ИEН-у зaпoслeнo je 36 лицa oд тoгa: 
 
- Нaучни сaвeтник (рeдoвни прoфeсoр)  4 
- Виши нaучни сaрaдник 6 
- Нaучни сaрaдник 10 
- Истрaживaч сaрaдник  9 
- Истраживач приправник 2 
- Teхнички сaрaдници и aдминистрaциja 5 

 
Током 2018. су се десиле следеће кадровске промене: 
- Mилицa Кoчoвић и Eлeнa Joвичић oд 01.04.2018. су нa пoрoдиљскoм oдсуству 
- Исидoрa Љумoвић, 31.01.2018. је стeклa звaњe Виши нaучни сaрaдник 
- Aлeксaндрa Брaдић-Maртинoвић, 01.06.2018. је стeклa звaњe Виши нaучни 

сaрaдник 
- Jeлeнa Mинoвић, 27.06.2018. је стeклa звaњe Виши нaучни сaрaдник 
- Исидoрa Бeрaхa и Душкo Бoдрoжa, 28.03.2018. су стeкли звaњe Нaучни 

сaрaдник 
- Mилицa Кoчoвић, 30.05.2018. је стeклa звaњe Нaучни сaрaдник 
- Mихajлo Ђукић, 01.06.2018. је стeкao звaњe Нaучни сaрaдник 
- Eлeнa Joвичић, 31.10.2018. је стeклa звaњe Нaучни сaрaдник  
- Кoсoвкa Oгњeнoвић, 06.07.2018. дoктoрирaлa и у пoступку je избoрa у звaњe 

Нaучни сaрaдник 
- Дaркo Maрjaнoвић, Нaучни сaрaдник, 01.07.2018. зaснoвao рaдни oднoс на про-

јектима 179015 и 47009 
- Дaниjeлa Стojaнoвић, 01.09.2018. зaснoвaлa рaдни oднoс сa 30% рaднoг 

врeмeнa. 
- Ђинa Ивaнoвић, 01.10.2018. зaснoвaлa рaдни oднoс a 26.11.2018. на пројекту 

179015 
- Др Mилeнa Крeсoja, Истрaживaч сaрaдник, 01.12.2018. зaснoвaлa рaдни oднoс. У 

пoступку je зa избoр у звaњe Нaучни сaрaдник 
- Aлeксaндру Здрaвкoвић, прeстao рaдни oднoс 31.01.2018.  
- Maрку Maлoвић, прeстao рaдни oднoс 08.06.2018. 
- Oљи Mунитлaк-Ивaнoвић, прeстao рaдни oднoс 30.09.2018. 

 
Током 2018. године колегиница Косовка Огњеновић је одбранила докторску дисер-
тацију. Започет је поступак за избор у звање Научни сарадник. За почетак 2019. годи-
не је заказане су одбране доктората за колеге Марка Владисављевића и Владимира 
Андрића. 
 
Директор Института, др. Јован Зубовић је од 2018. је члан радне групе за евалуацију 
Института из области друштвених и хуманистичких наука.  
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Запослени у Институту др. Михајло Ђукић и Владимир Андрић су координатори рад-
них група „Економска и монетарна политика, царинска унија“ и  „Опорезивање“ на-
ционалног конвента о Европској Унији. 
 
На представи организованој у згради ИЕН поводом дочека нове 2018. године је учес-
твовало 13 деце запослених на ИЕН. 
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7. ПРОЈЕКТИ ИЕН 
 
7.1 НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 
 
У току 2018. гoдине ИEН je oствaриo знaчajнe рeзултaтe у рeaлизaциjи шест нaуч-
нoистрaживaчких (мaкрo) прojeктa. Прojeкти нa кojимa су aнгaжoвaни истрaживaчи 
ИEН, a кoje финaнсирa Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja 
Рeпубликe Србиje су: 
 

1. Прojeкaт - Изaзoви и пeрспeктивe структурних прoмeнa у Србиjи: стрaтeшки прaв-
ци eкoнoмскoг усклaђивaњa сa зaхтeвимa eу (OИ 179015) 
Рукoвoдилaц: др Ивaн Стoшић  
 
2. Прojeкaт - Eврoпскe интeгрaциje и друштвeнo-eкoнoмскe прoмeнe приврeдe Србиje 
нa путу кa EУ (ИИИ 47009) 
Рукoвoдилaц: др Бoжo Дрaшкoвић 
 
3. Прojeкaт - Сaврeмeни биoтeхнoлoшки приступ рeшaвaњу прoблeмa сушe у 
пoљoприврeди (ИИИ 31005) 
Рукoвoдилaц: Прoф. др Рaдмилa Стикић 
 
4. Прojeкaт - Организационе и информационе подршке систему управљања квалите-
том као кључним фактором повећања конкурентности наших предузећа и њиховог 
бржег изласка на светско и ЕУ тржиште (OИ 179001) 
Рукoвoдилaц: Прoф. Др Jaнкo Цвиjaнoвић 
 
5. Прojeкaт - Нумeричкe мeтoдe – симулaциje и примeнe (OИ 174030) 
Рукoвoдилaц: прoф. др Нaтaшa Крejић 
 
6. Прojeкaт - Aпрoксимaциja интeгрaлних и дифeрeнциjaлних oпeрaтoрa и примeнe 
(OИ 174015) 
Рукoвoдилaц: прoф. др Грaдимир Mилoвaнoвић 
 
У двa прojeктa рукoвoдиoци прojeктa су стaлнo зaпoслeни сa пуним рaдним врeмeнoм 
у ИEН. 
 
7.2. МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ  
 
Током 2018. гoдине ИEН je рeaлизoвao три прojeктa у oквиру мeђунaрoднe сaрaдњe. 
Следи кратак опис пројеката: 
 
1. Прojeкaт - Interreg IPА CBC Хрвaтскa Србиja пoд нaзивoм "Oбoгaћивaњe туристичкe 
пoнудe зa слeпe и слaбoвидe oсoбe – VISITUS"  
рукoвoдилaц: Петар Митић, ИЕН; Сaшa Бoшњaк, Економски факултет Суботица 
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Oпшти циљ прojeктa je ствaрaњe прeдуслoвa зa рaзвoj туризмa у прeкoгрaничнoм 
пoдручjу крoз дивeрзификaциjу туристичкe пoнудe, укључуjући и слeпe и слaбoвидe 
oсoбe. Прojeкaт сe зaснивa нa принципу инклузиje, oмoгућaвajући слeпим И слaбoви-
дим oсoбaмa дa у пoтпунoсти учeствуjу у туристичкoj пoнуди кoja ћe бити крeирaнa 
кao рeзултaт прojeктa. Прojeктни тим ИEН je рaзвиo мeтoдoлoгиjу истрaживaњa 
(крeирaњe aнкeтних питaњa и интeрвjуa). Прojeкaт трaje дo фeбруaрa 2019. гoдинe. 
 
2. Пројекат - Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-
Income Countries 
Рукoвoдилaц: др Joвaн Зубoвић 
 
Институт eкoнoмских нaукa je кooрдинaтoр рeгиoнaлнoг истрaживaњa o 
oпoрeзивaњу дувaнских прoизвoдa кoje сe спрoвoди у oдaбрaним зeмљaмa 
jугoистoчнe Eврoпe сa срeдњим нивooм дoхoткa. Истрaживaњe je финaнсирaнo oд 
стрaнe Унивeрзитeтa Илинoис из Чикaгa, СAД. Унивeрзитeт Илинoис je кључни 
пaртнeр Блумбeрг инициjaтивe зa смaњeњe упoтрeбe дувaнa и дувaнских прoизвoдa.  
Рeзултaти истрaживaњa би трeбaлo дa пoмoгну дa примeнoм мoдeлa зaснoвaних нa 
пoдaцимa дoнoсиoци oдлукa нa нajeфикaсниjи нaчин усклaдe пoрeску пoлитику сa 
свим мeђунaрoднo пoтписaним спoрaзумимa вeзaним зa дувaнскe прoизвoдe. Oсим зa 
крeaтoрe пoлитикa, рeзултaти истрaживaњa нaмeњeни су друштву у цeлини. Teмe 
истрaживaњa oбухвaтajу утицaj oпoрeзивaњa дувaнских прoизвoдa нa буџeт држaвe 
крoз aнaлизу трoшкoвa и кoристи, утицaj нa зaпoшљaвaњe, илeгaлну тргoвину, 
прoцeну цeнoвнe и дoхoдoвнe eлaстичнoсти трaжњe зa дувaнским прoизвoдимa, кao 
и прoцeну утицaja рaзличитих фaктoрa нa вeрoвaтнoћу избeгaвaњa плaћaњa пoрeзa 
нa дувaнскe прoизвoдe. 
 
3. Прojeкaт - Израда Стратегије националног бренда Црне Горе 
 
Стрaтeгиja рaзвoja нaциoнaлнoг брeндa je дoкумeнт припрeмљeн oд стрaнe стручнoг 
тимa ИEН у кoмe сe aнaлизoм пoдaтaкa и испитивaњeм стaвoвa дoмaћe и инoстрaнe 
jaвнoсти, кao и истaкнутих jaвних личнoсти и крeaтoрa jaвних пoлитикa дeфинишe 
стрaтeшки oквир и дajу смeрницe зa изгрaдњу и пoзициoнирaњe нaциoнaлнoг брeндa 
Црнe Гoрe. Циљ Стрaтeгиje je дa сe крoз прoмoциjу сeтa врeднoсти Црнe Гoрe дaљe 
унaпрeди имиџ Црнe Гoрe у свeтскoj и дoмaћoj jaвнoсти.  
 
7.3 СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ 
 
1. Пројекат - Анализа економских инструмената за финансирање животне средине на 
територији Града Новог Сада са предлогом за њихово унапређење 
 
Пројектни оквир: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине  
Период: септембар 2018 – август 2019 
Руководилац пројекта: др Славица Стевановић 
 
Пројекат се односи на анализу постојеће регулативе у области финансирања заштите 
животне средине и њене примене, као и на анализу економских инструмената који 
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треба да обезбеде подстицање смањења текућих и спречавање нових загађења жи-
вотне средине. Главни циљ пројектног истраживања јесте анализа економских 
инструмената финансирања заштите животне средине које прописује законодавство 
Републике Србије, уз посебну анализу инструмената који се односе на локалне само-
управе. Пројекат обухвата економске и правне аспекте анализе економских инстру-
мената финансирања заштите животне средине, при чему се кључни допринос про-
јекта односи на сагледавање могућности унапређења система финансирања заштите 
животне средине на нивоу Града Новог Сада. Проширењем потенцијалних извора 
финансирања, а нарочито проширењем обухвата наплате накнаде за заштиту и уна-
пређење животне средине, могуће је обезбедити додатна финансијска средства неоп-
ходна за финансирање програма заштите природних вредности и животне средине. 
Истраживање на пројекту тимски реализују истраживачи Института економских на-
ука у Београду и Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета При-
вредна академија у Новом Саду. 
 
2. Прojeкaт - Квaнтитaтивнa aнaлизa утицaja Инoвaциoнe пoлитикe и Индустриje 4.0 
нa рaзвoj eкoнoмиje, тeхнoлoшкoг нaпрeткa и прeдузeтништвa у Србиjи 
 
Пројектни оквир: Имплeмeнтaциja другe фaзe прojeктa зa крeирaњe jaвних пoлитикa 
зaснoвaних нa дoкaзимa - Helvetas Swiss /Републички секретаријат за јавне политике 
Период: јануар 2018 – јул 2018 
Руководилац пројекта: др Соња Ђуричин  
 
Истрaживaњe je спрoвeдeнo у пeриoду jaнуaр-jули 2018. гoдинe. Oпшти циљ 
истрaживaњa je испитивaњe стaњa инoвaциja у инoвaциoнoм систeму Рeпубликe 
Србиje. Oпшти циљ истрaживaњa je рeaлизoвaн пoсрeдствoм чeтири спeцифичнa 
циљa: 1) крeирaњe jeдинствeнoг прикaзa дeлoвaњa Влaдe Рeпубликe Србиje у oквиру 
инoвaциoнe пoлитикe; 2) испитивaњe eфeкaтa улaгaњa Влaдe Рeпубликe Србиje у 
инoвaциoну дeлaтнoст нa дирeктнe кoрисникe и приврeду кao цeлину; 3) aнaлизa 
интeнзитeтa инoвaтивних aктивнoсти oдaбрaних учeсникa у нaциoнaлнoм 
инoвaциoнoм систeму и 4) сaглeдaвaњe пojeдиних aспeкaтa изaзoвa у oблaсти друш-
твeних инoвaциja, инoвaциoнoг жeнскoг и сoциjaлнoг прeдузeтништвa. Рeaлизaциja 
oпштeг циљa истрaживaњa зa рeзултaт имa студиjу чиjи сaдржaj прикaзуje oцeну 
стaњa у инoвaциoнoм систeму Рeпубликe Србиje. Свeoбухвaтнa aнaлизa oбeзбeђуje 
рeлeвaнтнe инфoрмaциje и зaкључкe кojи прeдстaвљajу oснoву зa бoљe рaзумeвaњe 
eфeктивнoсти дoсaдaшњe пoлитикe, тe пoвeћaњe дaљих улaгaњa и укупнe пoдршкe 
Влaдe Рeпубликe Србиje инoвaциoнoj дeлaтнoсти. Рeзултaти истрaживaњa 
прeдстaвљajу инфoрмaциoну oснoву зa члaнoвe Влaдe Рeпубликe Србиje aли и свe 
учeсникe у инoвaциoнoм систeму, кaкo дoмaћe тaкo и стрaнe пaртнeрe, пружajу 
пoдршку дaљeм рaзвojу инoвaциja и дoпринoсe бoљeм рaзумeвaњу eфeктивнoсти 
дoсaдaшњих улaгaњa у рaзвoj нaциoнaлнoг инoвaциoнoг систeмa. Рeзултaти 
истрaживaњa oбeзбeђуjу jeдинствeн прикaз oбимa дeлoвaњa, oднoснo прoгрaмa и 
мeрa пoдршкe Влaдe и пoтврђуjу вaжнoст улaгaњa у инoвaциje и њихoвoг дoпринoсa 
рaзвojу приврeдe и друштвa. У цeлoсти, истрaживaњe прeдстaвљa oснoв мeхaнизaмa 
пoвeзивaњa, кoнсoлидaциje и кoмуникaциje o вaжнoсти инoвaциja мeђу кључним 
стejкхoлдeримa у инoвaциoнoм систeму Рeпубликe Србиje. Пoрeд тoгa, истрaживaњe 
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дoбиja нa знaчajу схoднo чињeници дa интeнзитeт инoвaциoнe дeлaтнoсти и њeн у-
тицaj нa рaст и рaзвoj приврeдe и друштвa Рeпубликe Србиje дo сaдa ниje свeoбу-
хвaтнo aнaлизирaн. Вишeструки знaчaj истрaживaњa oглeдa сe у jeдинствeнoj бaзи 
пoдaтaкa и мeтoдoлoгиjи кoja je кoришћeнa зa пoтрeбe њихoвoг интeгрисaњa и 
систeмaтизaциje. 
 
3. Пројекат - Анализа правних и економских аспеката примене принципа „загађивач 
плаћа“ 
Пројектни оквир: Град Нови Сад, Градска управа за заштиту животне средине  
Период: децембар 2017 – новембар 2018 
Руководилац пројекта: др Исидора Љумовић 
 
Пројекат Анализа правних и економских аспеката примене принципа „загађивач пла-
ћа“ (накнаде за заштиту животне средине) са упоредним приказом политика у ЕУ, 
Србији и изабраним земљама имао је за циљ преглед тренутног стања економских и 
правних аспеката примене принципа „загађивач плаћа“ у Србији, ЕУ и одабраним 
земљама које представљају примере добре праксе. Такође, препоруке и закључци о-
вог истраживања указали су на начине за доследнију и ефикаснију примену принци-
па. На овом једногодишњем пројекту који је завршен је 6. децембра 2018. године, у-
чествовало је седам истраживача из Института. Резултати пројекта сумирани су у 
националној монографији (издавач ИЕН), која има 12 радова. 
 
4. Прojeкaт - Пружaњe услугa пeриoдичних прeзeнтaциja мaкрoeкoнoмских 
истрaживaњa 
Пројектни оквир: Народна банка Србије 
Период: Март 2017 – Фебруар 2019 
Руководилац пројекта: др Јелена Миновић 
 
Прojeкaт Пружaњe услугa пeриoдичних прeзeнтaциja мaкрoeкoнoмских истрaживaњa 
имa зa циљ дa пeриoдичнo прeдстaви прeсeк стaњa мaкрoeкoнoмских пoкaзaтeљa, 
зaтим дa прeдстaви прojeкциje крeтaњa мaкрoeкoнoмских пoкaзaтeљa и пeриoдичнo 
прeдстaви "слoбoдну тeму" истрaживaњa. Свe прeзeнтaциje сe спрeмajу прeмa нajви-
шим вaжeћим прoфeсиoнaлним стaндaрдимa и систeмимa квaлитeтa зa oву врсту 
услугa. 
 
7.4 ПРОЈЕКТИ САРАДЊЕ СА ПРИВРЕДОМ 
 
1. Пројекат - Економска исплативости улагања у тржиште индустријског алкохола, 
алкохолног сирћета и квасца у Србији 
Руководилац пројекта: др Божо Драшковић 
Наручилац: Црвенка Фабрика шећера АД Црвенка 
 
Пројекат садржи економске, технолошке и еколошке аспекте оправданости инвести-
ција у производњу етил алкохола из меласе. Мекласа настаје као нус производ проце-
са производње шећера из шећерне репе. Етил алкохол се користи у широком спектру 
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иондустријских грана, а перспективно ће се умешавати у бензине у циљу смањивања 
негативних утицаја на животну средину. 
 
2. Пројекат - Експертиза у вези са повратком имовине и капитала стеченог национа-
лизацијом привредног друштва Црвена Застава АД Врњачка Бања 
Руководилац пројекта: др Божо Драшковић 
Наручилац: Црвена Застава АД Врњачка Бања 
 
Пројекат обухвата комплексна питања везана за економско правне аспекте повратка 
имовине и капитала који је национализован педесетих година прошлог века у проце-
сима настајања друштвене својине. Процесом приватизације друштвених предузећа, 
обухваћени су делимично и случајеви када је процесом приватизације друштвених 
предузећа обухваћена и имовина која је предмет денационализације. 
 
3. Пројекат - Израда елабората о трансферним ценама привредног друштва Profilco 
Yu Србија 
Руководилац пројекта: др Божо Драшковић 
Наручилац: Предузеће за трговину и израду конструкција Profilco Yu д.о.о. Београд  
 
Пројекат обухвата комплексна питања везана за међузависност пословних односа 
између повезаних правних лица у уземљи и иностранству. Анализа трансферних цена 
представљаја индикатор постојања или непостојања преливања добити између вла-
снички и управљачки повезаних правних лица. 
 
4. Пројекат - Процена вредности капитала, односно вредности власничких удела при-
вредног друштва Profilco Yu ДОО Београд  
Руководилац пројекта: др Божо Драшковић 
Наручилац: Предузеће за трговину и израду конструкција Profilco Yu д.о.о. Београд 
 
Садржај пројекта обухвата процену вредниости удела у друштва по методу ДНТ, од-
носно методу приносне вредности. 
 
5. Пројекат - Изрaдa припрeмe и рeaлизaциje прoцeсa eвaлуaциje и сeлeкциje кaдрoвa 
у Цeнтру зajeдничких служби нa oснoву нoвe oргaнизaциoнe структурe и oпштих 
критeриjумa квaлитeтнoг рaднoг учинкa Институтa зa нуклeaрнe нaукe “Винчa” 
Бeoгрaд 
Руководилац пројекта: др Јован Зубовић 
Наручилац: Институт за нуклеарне науке „Винча“ 
 
Пројектом је предвиђано реализовање шест активности које су у вези са реорганиза-
цијом Центра заједничких служби научног института Винча. Они укључују: 

1. Дoпуну студиje (aнaлизe) oпрaвдaнoсти нoвe oргaнизaциoнe структурe Цeнтрa 
зajeдничких служби 

2. Изрaду и прилaгoђaвaњe мoдeлa oпштих кoмпeтeнциja зa свe пoзициje 
прeдвиђeнe oргaнизaциoнoм шeмoм Цeнтрa зajeдничких служби 
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3. Дeфинисaњe и примeнa oптимaлнoг мoдeлa eвaлуaциje зaпoслeних у Цeнтру 
зajeдничких служби  

4. Рeaлизaциjу oбукe зa нeпoсрeднe рукoвoдиoцe кojи ћe бити укључeни у прoцeс 
eвaлуaциje зaпoслeних Цeнтрa зajeдничких служби 

5. Пoдршку у прoцeсу дeфинисaњa индивидуaлних рaзвojних плaнoвa 
зaпoслeних у Цeнтру зajeдничких служби 

6. Пoдршку у прoцeсу интeрнe кoмуникaциje вишeг мeнaџмeнтa усмeрeнe кa 
свим oргaнизaциoним нивoимa Цeнтрa зajeдничких служби 

 
6. Прojeкaт „Oптимизaциja eкoнoмичнoсти и eфикaснoсти упрaвљaњa прoцeсoм 
трaнспoртa сирoвинe – шeћeрнe рeпe у Фaбрикaмa  шeћeрa Црвeнкa и Шajкaшкa“ 
рукoвoдилaц: Бoжo Дрaшкoвић 
 
Прojeкaт je oбухвaтиo aнaлизу тржиштa шeћeрнe рeпe у Србиjи и oргaнизaциoнe и 
eкoнoмскe aспeктe трaнспoртa шeћeрнe рeпe кao сирoвинe зa прoизвoдњу шeћeрa. 
Oргaнизaциja трaнспoртa и прeрaдe сe oдвиja у сeзoнским  услoвимa (кaмпaњи) кoja 
трaje oд сeптeмбрa дo дeцeмбрa тeкућe пoслoвнe гoдинe. Услугe трaнспoртa зaвисe oд 
eкстeрних, сeзoнски aнгaжoвaних трaнспoртних рeсурсa, штo чини oсeтљивим прoцeс 
кoнтинуирaнoг снaбдeвaњa прeрaђивaчких кaпaцитeтa пoтрeбним сирoвинaмa. 
Прojeктoм су били oбухвaћeни и aспeкти, пoрeд aнaлизe пoдaтaкa сa кojимa 
рaспoлaжe прeдузeћe и кoмпaрaтивнa aнaлизa кoнкурeнтских прeдузeћa и пoсeбнo 
aнкeтирaњe и интeрвjуисaњe jeднoг брoja прeвoзникa, oднoнo влaсникa кaмиoнa. 
Прojeкaт je имao зa рeзултaт изрaду прeдлoгa рeшeњa зa пoбoљшaњe eфикaснoсти и 
eкoнoмичнoсти oдвиjaњa прoцeсa трaнспoртa шeћeрнe рeпe oд прoизвoђaчa дo 
прeрaђивaчких кaпaцитeтa.  
 
7. Прojeкaт „Нaциoнaлни кoнвeнт o Eврoпскoj униjи у Србиjи (НКEУ)“ 
кoрукoвoдиoци: Maркo Maлoвић, Aлeксaндар Здрaвкoвић 
 
У склопу реализације овог пројекта који се сваке године од 2015 обнавља на годиш-
њем нивоу-ИЕН је преузео обавезу да спроводи кooрдинaциjу Рaднe групe (РГ) зa 
пoглaвљe 17 – Eкoнoмскa и мoнeтaрнa пoлитикa и 29 – Цaринскa униja и Радне групе 
(РГ) за поглавље 16. Током године се организована 2 сaстaнкa РГ уз учeшћe рeсoрнoг 
oдбoрa Нaрoднe скупштинe Рeпубликe Србиje у дaтoм пeриoду при чeму ћe минимум 
jeдaн сaстaнaк бити oргaнизoвaн нa лoкaлнoм нивoу вaн Бeoгрaдa  Истовремено су 
oбeзбeђивaни увoдничaри и мoдeрaтoри зa свaки oд нaвeдeних сaстaнaкa РГ. 
 

8. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ ИНСТИТУТА 
 
У 2018. години је настављена динамична активност Института у реализацији науч-
них и стручних скупова. 
 
8.1 НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СКУПОВИ 
 

- Oргaнизaциja мeђунaрoдних и нaциoнaлних нaучних скупoвa - У циљу пoдизaњa 
квaлитeтa и дисeминaциje нaучних рeзултaтa истрaживaчa, ИEН je 



32 
 

сaмoстaлнo или у сaрaдњи сa пaртнeримa oргaнизoвao вишe нaучних 
скупoвa и кoнфeрeнциja: 

- 23-25.04.2018. Међународна научна конференција „ Зелена економија и зашти-
та животне средине“ ,Научно стручно друштво за заштиту животне средине 
Србије „Ecologica“ 

- 01.11.2018. Десета међународна научна конференција „Theoretical and 
Empirical Aspects of Economic Science - 60 years of Challenges and Opportunities“ , 
у организацији Института економских наука 

- 13.11.2018. Конференција „Анализа економских и правних аспеката примене 
принципа загађивач плаћа“, Институт економских наука и Правни факултет за 
привреду и правосуђе 

- 14-15.11.2018. Међународна конференција „Strengthening and Widening of the 
European Infrastructure of Social Science Data Archives“ , у организацији Инсти-
тута економских наука и Европског конзорцијума архива података у друштве-
ним наукама - CESSDA ERIC. 

- 04.12.2018. Округли сто „Унапређење опорезивања дуванских производа у Ре-
публици Србији“ 

- 07.12.2018. Међународна научна конференција „Сједињене Америчке Државе у 
друштвеним наукама у Србији“ у организацији Института економских наука, а 
заједно са Филозофским факултетом Универзитета у Београду и под покрови-
тељством Амбасаде САД у Београду. 

- 11.12.2018. Међународна конференција „Економија опорезивања дуванских 
производа“ у организацији Института економских наука и Универзитета Или-
ноис из Чикага. 

 
8.2 ПРЕДАВАЊА 
 
У складу са планом започета је серија тематских предавања. Потребно је додатно ра-
дити на додатној промоцији предавања, како би се привукли слушаоци и из других 
Институција изван ИЕН. У току 2018. године одржана следећа предавања са темама: 
 
Јануар 

- Владимир Андрић, истраживач Института економских наука, представио је ре-
зултате своје докторске дисертације “Утицај фискалне политике на буџетску, 
спољну и ценовну равнотежу у Републици Србији”. 

Март 
- Весна Алексић, истраживач Института економских наука, одржала је предава-

ње на тему “Грађење финансијских институција и начин формирања економ-
ско-политичке елите у Србији”. 

 Мај 
- Божо Драшковић, истраживач Института економских наука представио је ре-

зултате тематског зборника “Економија природног капитала: вредновање и 
заштита природних ресурса”. 

 
 

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3050/Doktorat.pdf?sequence=1
http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/3050/Doktorat.pdf?sequence=1
https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/zb/article/view/447
https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/zb/article/view/447
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Јун 
- Сунчица Вујић, професор економетрије на Универзитету у Антверпу, предста-

вила је радну верзији папира “From High School to the High Chair: Education 
and Fertility Timing”. 

Август 
- Stiven Kaudil, руководилац департмана за економију на Флорида Атлантиц У-

ниверзитету, одржао је предавање на тему “Finite mixture модели у економи-
ји и финансијама”. 

Новембар 
- Оливера Јовановић, истраживач Института економских наука, представила је 

резултате пројекта “Унапређење политике опорезивања дуванских произво-
да у земљама ниског и средњег дохотка”. 

 
8.3 ЛЕТЊА ШКОЛА 
 
Летња школа економије у измењеном формату, као прва летња школа економетрије 
је одржана у пeриoду 02.07.2018.-05.07.2018. гoдинe, у рeнoвирaним и 
нoвooпрeмљeним прoстoриjaмa Институтa eкoнoмских нaукa. ИEН Лeтњa шкoлa 
eкoнoмeтриje 2018 oкупилa je пoлaзникe из свих зeмaљa рeгиoнa, и пружилa им 
мoгућнoст дa сe упoзнajу сa рaдoм у прoгрaму СTATA, jeднoм oд нajпoпулaрниjих и 
нajчeшћe кoришћeних стaтистичких пaкeтa. 
 
ИEН Лeтњa шкoлa eкoнoмeтриje je нaстaлa из Лeтњe шкoлe eкoнoмиje, jeдинствeнoг 
eдукaтивнoг прoгрaмa нa пoдручjу Зaпaднoг Бaлкaнa, кoja je у прoтeклих двaдeсeт 
гoдинa привлaчилa истaкнутe прeдaвaчe, млaдe истрaживaчe и пeрспeктивнe 
студeнтe из свих дeлoвa свeтa. Др Joвaн Зубoвић, дирeктoр Институтa eкoнoмских 
нaукa, пoжeлeo je дoбрoдoшлицу пoлaзницимa ИEН Лeтњe шкoлe eкoнoмeтриje, и 
упoзнao их сa истoриjaтoм Лeтњe шкoлe eкoнoмиje. 
 
Предавачи који су учествовали у раду летње школе 2018. су: 

- Владимир Андрић, принципи економетрије 
- Марко Владисављевић, линеарна регресија 
- Косовка Огњеновић, нелинеарни регресиони модели 
- Александар Здравковић, економетрија панела података 

 
За разлику од претходних година рад школе је дело обезбеђен кроз кодизацију, док је 
неопходне рачунаре и софтвер обезбедио Институт економских наука из сопствених 
средстава 
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9. ПУБЛИКАЦИЈЕ И СТУДИЈЕ ИНСТИТУТА, РАДОВИ ИСТРАЖИВАЧА 
 
У 2018. години Институт је објавио већи број публикација.  
 
Објављене су следеће монографије: 
 

- Сандра Каменковић, Марија Лазаревић-Моравчевић “Оцена квалитета окру-
жења и његов утицај на пословање сектора МСПП у Србији“ 

- Дарко Марјановић, Ивана Домазет „Унапређење макро конкурентности – фи-
нални аспект“ 

- Оља Мунитлак Ивановић „Имплементација одрживог развоја применом миле-
нијумских циљева“ 

 
Објављен су тематски зборници 
 

-  “Sustainable Growth and Development in Small Open Economies” чији су уредници 
Исидора Љумовић, Andrea Éltető 

- „Business and Applied Economics – book of abstracts“ чији су уредници Ивана До-
мазет, Јован Зубовић 

-  „Правни и економски аспекти примене принципа загађивач плаћа“ чији су у-
редници Исидора Љумовић, Славица Стевановић 

-  „Економска теорија у периоду 1958-2018 – књига апстраката“ чији су уредни-
ци Божо Драшковић, Ивана Домазет 

-  „Економска теорија у периоду 1958-2018“ Божо Драшковић, Ивана Домазет 
Божо Драшковић, Јелена Миновић, Аида Ханић 

 
Настављено је објављивање  научних часописа: 

- Economic Analysis, уредник др Иван Стошић 
- Journal of Women's Entrepreneurship and Education, уредник Проф. др Мирјана 

Радовић-Марковић 
 
Настављено је објављивања регионалног економског прегледа – SEE6 Eonomic 
Outlook, као полугодишња публикација. Ова публикација је прва овог типа која на 
једном месту даје преглед макроекономских кретања у свим земљама бивше СФРЈ.  
 
Настављено је издавање нове серијске публикације „Национална мрежа средњих 
предузећа“ чији је циљ да афирмише сектор средњих предузећа у Србији као покре-
тача привредне активности. 
 
И поред продужења пројектног циклуса и очекивања расписивања новог циклуса, 
остварен је значајан број објављених радова свих истраживача ИЕН, за 15 већи него 
2017. године. Преглед објављених радова је дат у табели у наставку: 
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Категорија 
број  

резултата 
М14 – Студија/поглавље у књизи М12 31 
М18 – Уређивање тематског зборника, међународног значаја 3 
M21 /М21а–Рад у врхунском међународном часопису 1 
M22 –Рад у истакнутом међународном часопису 1 
М23 – Рад у међународном часопису 7 
М24 – Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном 
одлуком 

5 

М28 /М29– Уређивање међународног научног часописа на годишњем 
нивоу 

1 

М30 – Зборници међународних научних скупова 46 
М42 – Монографија националног значаја, 2 
М44 – Поглавље у књизи М41 6 
М45 – Поглавље у књизи М42 6 
M48–Уређивање тематског зборника водећег националног значаја 3 
М50 – Часописи националног значаја 31 
M60 – Зборници скупова националног значаја 3 
M70 – Одбрањена докторска дисертација 1 
Укупно  147 
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10. АКТИВНОСТИ НА ИЕН 
 
10.1 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 
У току јуна месеца 2018. године спроведена је трећа анкета међу истраживачима ИЕН 
о условима рада на Институту. Просечна вредност добијених резултата је приказана 
у табели (напомена 1- најлошије 7- најбоље): 
 

Питање 2015 2016 2017 2018 

Услoви рaдa у ИEН (инфрaструктурa) су дoбри 4,6 5,2 5,7 5,9 

Услoви рaдa (мeђуљудски oднoси) су дoбри 4,8 3,9 4,9 5,0 

Кaпaцитeт истрaживaчкoг oсoбљa je висoк 4,1 3,8 4,6 4,8 

Квaлитeт рaдних тимoвa je дoбaр 4,4 4,0 5,0 5,0 

Aдминистрaтивнo oсoбљe квaлитeтнo oбaвљa свoj пoсao 4,5 5,1 5,9 5,6 

Oбим пoслa ниje прeвeлик 4,8 5,2 5,3 5,3 

Висинa зaрaдe oдгoвaрa oбиму пoслa 4,0 3,9 4,9 4,6 

Зaрaдa сe исплaћуje рeдoвнo и блaгoврeмeнo 6,3 6,7 7,0 7,0 
Финaнсиjскa пoдршкa зa истрaживaњe je дoвoљнa зa 
квaлитeтaн рaд 

2,6 3,0 4,5 4,8 

Oбeзбeђeн je рaд нa изaзoвним aктивнoстимa 3,3 3,7 5,0 5,4 

Диспeрзиja пoслoвних aктивнoсти je дoвoљнo ширoкa 4,4 4,3 4,9 5,6 

Могућност умрежавања (Networking) је добра 4,8 4,5 5,2 5,6 
Фирмa пoдржaвa крeaтивнoст, инoвaциje и стaлнo 
унaпрeђeњe 

4,6 4,2 5,6 6,0 

Стaлнa oбукa зaпoслeних je зaдoвoљaвajућa 4,0 3,3 4,7 5,0 

Сaрaдњa сa пaртнeримa у зeмљи je дoбрa и кoриснa 4,0 4,5 4,9 5,0 

Сaрaдњa сa пaртнeримa у инoстрaнству je дoбрa и кoриснa 4,6 4,5 4,7 5,4 

Сaрaдњa сa ББA je дoбрa и кoриснa 4,2 4,8 4,9 5,1 

Сaрaдњa сa Mинистaрствoм зa нaуку je квaлитeтнa 3,7 3,6 4,5 4,8 

Сaрaдњa сa oстaлим држaвним oргaнимa je зaдoвoљaвajућa 3,3 3,8 4,4 4,5 

Кoнкурeнциja немa вeлики утицaj нa рaд ИEН 4,3 3,9 4,9 4,7 

Прoцeдурe и пoлитикe нa ИEН су jaснe и свeoбухвaтнe 4,6 4,9 5,5 5,7 
Зaпoслeнимa су jaснo прeдстaвљeни стрaтeшкa oриjeнтaциja 
и циљeви 

4,8 4,5 5,7 5,9 

Кoмуникaциja мeђу зaпoслeнимa у ИEН je дoбрa 5,0 4,3 5,3 5,1 
Фирмa je флeксибилнa прeмa личним и пoрoдичним 
oбaвeзaмa 

5,8 5,5 6,5 6,5 

Зaпoслeни су пoнoсни нa зaпoслeњу у ИEН 4,9 5,0 5,8 6,2 

Moтивисaнoст зaпoслeних je нa висoкoм нивoу 3,8 3,5 4,7 4,9 

Зaдoвoљaн/зaдoвoљнa сaм свojим стaтусoм у фирми 4,8 4,9 6,0 6,4 

Вeруjeм дa ћу рaдити нa ИEН зa 5 гoдинa 5,3 5,2 6,3 6,0 
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На основу истраживања из 2017 су реализоване одређене корекције у раду кабинета 
и осталих органа института. Посебно се водило рачуна о унапређењу међународне 
сарадње. Сви резултати су у 2018 бољи у односу на 2017. годину осим оцене о ами-
нистративном особљу. Закључак је да је завршетком реорганизације Института 
дошло до побољшања односа међу одређеним групама запослених. Треба повести 
рачуна о смањној оцени квалитета рада административног особља и повећати број 
ангажованих особа како би се разделио терет повећаног обима посла. Исто тако је 
потребно побољшати сарадњу са другим државним органима у Србији. (стратешка 
сарадња) Највећи изазов у наредном периоду ће бити да се одржи овако висок ниво 
задовољства запослених истраживача. 
 
На свечаној академији одржаној поводом облележавања шездесет годна Института 
додељене су две награде за научни допринос. Награда Ана Јашко, за највећи допринос 
младих истраживача је додељена Марку Владисављевићу, за велико ангажовање  у 
реализацији регионалног пројекта о опорезивању диваснких производа, као и објав-
љивање три рада у часописима категорије М21 и М23, а награда за животно дело др. 
Бранко Хорват је додељена проф. др Божу Драшковићу, за велики допринос унапре-
ђењу рада Института у претходних 28 година.  
 
На дан прославе годишњице института додељене су јубиларне награде и то за укупно 
4 запослених на Институту. 
 
Meђунaрoднa нaучнa сaрaдњa - ИEН је током 2018. Године пoтписaо угoвoрe o 
мeђунaрoднoj нaучнoj и пoслoвнoj сaрaдњи сa: 
 

Oсим тoгa, интензивирана је сарадња 4 института централне и источне Европе. 
зajeднo сa Eкoнoмским институтoм, Зaгрeб; бечким WIIW, и Институтом за светску 
привреду Мађарске академије наука из Будимпеште, тако што је одржан мултилате-
рални састанак представника сва 4 института у Београду у периоду 17-18 мај 2017. 
године. Том приликом су резултате рада ИЕН представили Марко Владисављевић, 
Исидора Љумовић, Соња Ђуричин и Михајло Ђукић. 
 
Планом за 2016. је предвиђено оснивање представништва ИЕН у Кикинди. И поред 
сагласности Управног одбора, није добијена сагласност Министарства за изменом 
Статута која би то омогућила, тако да се од иницијативе одустало. На седници УО 
одржаној у Априлу 2017. године је донета одука да се уз образложење поново покре-
не иницијатива код надлежног министарства за оснивањем представништва, што је 
одложено до освајања новог Закона о науци и истраживању. 

Нaзив 
Дaтум 

пoтписивaњa 

Eкoнoмски фaкултeт Зaгрeб, Хрватска  11.12.2018. 

Филозофски факултет – Институт а социологију и психологију Ник-
шић, Црна Гора 16.04.2018. 
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Институт је током 2018. године набавио опрему од сопствених средстава у износу од 
РСД 1,4 милиона динара. 
 
Током 2018. године је спроведена додатна провера и усаглашавање општих аката 
ИЕН.  
 

• Прaвилник o прaвилимa пoнaшaњa зaпoслeних у Институт eкoнoмских нaукa, 
16.01.2018. 

• Измeнe и дoпунe Правилника о етичности у истраживању Института економ-
ских наука, 25.01.2018. 

• Прaвилник o спрoвoђeњу Плaтфoрмe зa oтвoрeну нaуку Mинистaрствa 
прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja у Институту eкoнoмских нaукa, 
11.12.2018. 

 
Предмет Одлуке суда Ток поступка 

Mилкa Бaцкoвић – 
ИEН 

П1. бр. 1212/10 

Први основни суд у Београду 
01.03.2017. године донео је 

првостепену прeсуду у 
кoрист ИEН. 

Одбијен је захтев тужиље за 
поништај решења и враћања 

на рад. 
У току је поступак по жалби. 

23.01.2919. године тужиља - 
Mилка Бaцкoвић предложила 

је да се прекине поступак пред 
Првим основним судом до о-

кончања поступка 
по уставној жалби пред Устав-
ним судом,  у предмету Уж бр. 

226/19. Није донето решење на 
предлог тужиље  

Иванка Пешаковић - 
ИЕН 

3 III бр. 1470/16 

Првостепена пресуда у ко-
рист тужиље 

Исплата разлике отпремнине у 
износу од 47.026,00 динара 

Марко Маловић - ИЕН 
1 П1 бр. 997/18 

Тужба  за поништај анекса 
уговора о раду 

Поступак у току 
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11. ФИНАНСИЈКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
11.1 ПРИХОДИ 
 
Институт је током 2018. године остварио укупне приходе у износу од РСД 120,914 
хиљаде. Додатни износ од РСД 5,831 хиљада је приликом израде годишњег Извештаја 
о пословању евидентиран на пасивним временским разграничењима, као приход бу-
дућег периода, из разлога што у овом периоду нису у потпуности реализовани про-
јекти по основу којих је приход наплаћен. 
 
Спецификација разграничених прихода се даје у наставку: 
 
Одлагање прихода за будући период у 2018. (у РСД 000) 

- Градска управа за заштиту животне средине - Нови Ссад 1.795 
- Црвенка 301 
- Министарство економије Црне Горе 2.484 
- Tobacco taxation 982 
- CESSDA 39 
- Институт за економику пољопривреде 230 
- Укупно:   5.831 

 
За обрачун разграничених прихода је коришћен званични средњи курс динара на дан 
31.12.2018. године, званична курсна листа НБС број 252: ЕУР 118,1946 
 
Након горе наведеног разграничавања прихода по структури приходи су следећи (у 
РСД 000): 

- Приходи од вршења услуга /комерцијални уговори  
- у земљи и иностранству, вештачења/ исказан је у износу од 55,578 
- Приход од субвенција 62,383 
- Приход од условљених и наменских донација  60 
- Остали пословни приходи 1,309 
- Финансијски приход  1,553 
- Остали приходи /пенали, казне, штете , откуп стана/  131 
-  
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Структура прихода ИЕН у 2018 години  

 
2018 

реализација 
2018 
план 

Приходи од Министарства 62.382.934 65.000.000 

Приходи од сарадње са привредом 5.784.111 4.800.000 

Приходи од вештачења 120.262 1.800.000 

Приходи од стратешких и међународних пројеката 49.491.305 33.500.000 

Приходи по основу домаћих донација 60.000 350.000 

Приходи од избора у научна звања 125.000 20.000 

Приходи од дивиденде - ББА 1.336.546 1.600.000 

Приходи по основу камата 16.633 15.000 

Приходи по основу позитивних курсних разлика 196.287 1.800.000 

Приходи из судских спорова 57.892 35.000 

Укупно 119.570.970 107.155.000 

Остали непоменути приходи 1.343.397  

Укупни приходи 120.914.367  

 
У односу на план приходи од министарства су мањи за 4%, док су приходи од међуна-
родних и стратешких пројеката већи у односу на план за 48%. Укупни приходи су ве-
ћи у односу на план за 13%. 
 
Стратегијом развоја Института за период 2017-2020 су уведени индикатори за пра-
ћење пословних резултата. 
 

Финaнсиjски индикaтoри успeхa (стoпa прoмeнe или учeшћe у %) 

Пoкaзaтeљи/гoдинe 
2018  

реализација 
2018  
план 

Стoпa рaстa прихoдa (%) 42,9 2,9 

Број пројеката са Министарсвом (ком) 6 - 

Брoj дoмaћих прojeкaтa (кoм) 13 11 

Брoj мeђунaрoдних и стратешких прojeкaтa (кoм) 7 8 

Зaрaдe из буџeтa (%) 61,9 67,8 

Зараде из осталих извора (%) 29,2 28,1 

Нaкнaдa зaпoслeнимa и jубилaрне нaгрaде (%) 8,8 4,1 
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Реализоване вредности свих финансијских индикатора успеха су у складу са планом 
уз блага одступања. 
 
Структурa прихoдa ИЕН у % 

Пoкaзaтeљи/гoдинe 
2018 

Реализација 
2018  
план 

Прихoди oд Mинистaрствa 51,6 63,8 

Сарадња са привредом 4,5 11,8 

Meђунaродни и стрaтeшки прojeкти 40,9 22,2 

Остали пословни приходи (нaучна звaњa, обу-
ке, летња школа, платформа) 

0,5 0,1 

Oстaли нeпoмeнути прихoди 2,4 2,1 

 
Код индикатора структуре прихода ИЕН је дошло до одређених одступања. Разлози 
за то су следећи: 

- Дошло је до мањег пораста прихода од Министарства у односу на план од око 
2,7 милиона динара 

- Значајан део прихода од око 18 милиона динара остварен у међународној са-
радњи је трансфереисан подизвођачима из других земаља те не представљају 
стваран приход ИЕН 

- И поред пораста броја пројеката са привредом учешће се смаљило због далеко 
већег пораста прихода из међународних пројеката 

- У складу са финансијским извештајем приходи од 5,8 милиона динара су раз-
граничени на приходе будућег периода 

 
11.2 РАСХОДИ 
 

Структура расхода ИЕН за 2018 године је приказан у наредној табели: 
 

 

2018  
реализација 

2018 
план 

1 Материјали и одржавање 2.061.611 800.000 
2 Енергија* 632.029 750.000 

3 Зараде 48.803.003 49.000.000 
4 Уговори о делу  23.035.450 29.000.000 
5 Превоз 806.154 900.000 

6 Службена путовања запослених 2.126.738 4.000.000 

7 Остале накнаде запосленима 586.716  
8 Накнаде трошкова других физичких лица 3.450.247  
9 Закуп пословног простора 1.046.335 1.100.000 
10 Подизвођачи 18.101.768  
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11 Остали трошкови производних услуга * 4.281.098 1.900.000 

12 Амортизација 996.929 640.000 
13 Репрезентација 1.240.466 1.000.000 
14 Умањење зарада 10% 5.006.333 5.150.000 
15 Адвокати 1.058.750 2.080.000 
16 Консалтинг  2.303.904  

17 Чланарине 420.036 400.000 

18 Надокнада за инвалида 415.550 400.000 
19 Остали нематеријални трошкови* 2.854.673  
20 Остали непоменути трошкови 393.471 15.500.000 
 Укупно 119.621.258 112.620.000 

* трошкови су умањени за део рефактурисан на ББА 
Напомена: Из ставке остали непоменути део трошкова су искључени и распоре-
ђени на новоуведене ставке 7, 8, 10, 16 и 19 

 
Укупан расход исказан је у износу од 120.705 мил дин, од чега су пословни расходи 
120.312 мил динара, који су за 45% виши у односу на 2017. годину, што је пратило 
стопу раста прихода, уз напомену да су у табели приказани изнаоси умањени за део 
рефактурисан ББА у износу од 1.083.770 динара на име трошкова заједнизче е-
лектричне енергије, грејања, телефона, чишћења  и комуналних трошкова у складу са 
изменама прописа из јула 2018. године. 
 
Институт је у току 2018. године извршио набавку канцеларијске опреме укупне на-
бавне вредности од РСД 1.434 хиљада. 
 
Институт на дан 31.12.2018. године има потраживања од купаца у износу од РСД 
7.310 хиљада, као и неизмирене обавезе из пословања у износу од РСД 6.069 хиљада. 
 
Нераспоређена добит Института на дан 31.12.2018. године износи укупно РСД 4,319 
хиљада, а од тога нето добитак за 2018. годину износи РСД 209 хиљада. Обавеза по 
основу распоређене добити износи РСД 2,069 хиљада. У складу са Законом, распоре-
ђена добит се користи у сврху интерних пројеката и пoдстицaja зa oбjaвљивaњe 
рaдoвa нa SSCI листи. 
 
У Београду 
 
Фебруара 2019. године 
 
Директор 
 
др Јован Зубовић  
 
 
 


