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1. УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА 
 
Пред вама је годишњи извештај о раду Института економских наука у 2020. години. И 
поред свих ограничења која су се појавила као последица епидемиолошких мера, то-
ком 2020. године одржана је позитивна пословна клима на ИЕН која је успостављена 
од 2015. године. Одржавање таквог пословног окружења у будућности зависи од од-
носа запослених према радној околини, колегама, клијентима, научној заједници, себи 
самима и према друштву уопште. 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 проистекле делимичном променом организационе структуре 
током 2020. године. Садржај је незнатно проширен у односу на претходне године. 
 
Планом рада за 2020. годину био је предвиђен и значајан број активности. Поред тога, 
Стратегија развоја Института за период 2017-2020. година је унела значајан број инди-
катора за праћење успешности рада. Кратак осврт следи. 
 
Подстицаји за промене 2015. године били су основ за стварање матричне структуре 
Института. Унапређење рада 5 центара и 5 департмана је поспешило услове да се и у 
2020. години настави са активним радом у новом систему. Средином  2020. године се 
дошло до закључка да је потребно променити начин организовања рада истраживач-
ких департмана, те су у складу са тиме именовани координатори уместо раније пред-
виђених руководилаца. Циљ је био да се старији истраживачи који су иницијално били 
изабрани од стране чланова департмана замене са млађим и флексибилнијим коорди-
наторима.  У складу са планом у оквиру рада департмана истраживачке теме које су 
развијане током 2019. године су додатно развијене и претворене у пројектне пријаве 
за програм Идеје Фонда за науку. Важно је истаћи да је Институт у оквиру позива Ко-
вид19 Фонда за науку, од три пројекта која су се нашла у другом кругу рецензија добио 
позитивно мишљење ма један и потписао уговор о реализацији пројекта са Фондом за 
науку. Руководиоци свих организационих центара и истраживачких департмана 
јасније виде своју улогу у реструктурираној организацији Института. Смањење зави-
сности од матичног министарства у приходима уз значајно повећање прихода из 
екстерних извора, Фонда за науку, међународне сарадње, стратешких пројеката и са-
радње са привредом ће олакшати задржавање квалитетних кадрова на Институту. 
Тиме ће се обезбедити јачање међународне конкурентности Института, као и пове-
ћање изврсности у раду. Научни часопис Economic Analysis је одлуком комисије за вред-
новање часописа напредовао у категорију М51, док је часопис JWEE прихваћен за 
индексирање у SCOPUS индексној бази. 
 
Током године, одржана је квалитетна сарадња са матичним Министарством,  као и пре-
узимање улоге водећег института у оквиру ДХ наука при Заједници института Србије, 
док је настављено ангажовањем истраживача ИЕН у Матичном научном одбору за 
право, економију и политичке науке, као и у Националном савету за науку и техноло-
шки развој.  
 
Као што је и предвиђено, наставило се са праћењем макроекономских кретања, уз при-
мену иновативног приступа који је остварен кроз сарадњу са институтима из свих 
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земаља бивше Југославије, уз укључење Румуније од 2019. године и отпочињања пре-
говора са колегама из Бугарске током 2020. године, те наставком објављивања стручне 
публикације - SEE6 Economic Outlook, и наставак објављивања серијске публикације На-
ционална мрежа средњих предузећа – НМСП. 
 
Репозиторијум радова истраживача ИЕН је у потпуности постао функционалан, те је у 
њега унето више од 1.300 радова из периода 2011-2020. година, који су имали преко 
200.000 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 услужно креирао и континуирано одржава репозиторијум научних радова 
за четири института из области друштвено-хуманистичких наука, а све у склопу про-
грама успостављања платформе за отворену науку матичног Министарства. 
 
Све активности за 2020. годину у складу са планом рада за 2020. су реализоване. 
 
У припреми овог извештаја учествовали су: 

 Јован Зубовић 
 Исидора Бераха 
 Славица Стевановић 
 Ивана Домазет 
 Александра Брадић-Мартиновић 
 Михајло Ђукић 
 Гордана Вујовић 
 Јелена Бановић 
 Весна Пејовић 
 Зорица Божић 
 Јасна Костић 

 
Свим наведеним колегиницама и колегама желим искрено да се захвалим на помоћи 
приликом састављања овог извештаја. 
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ 
 
 
Институт економских наука - ИEН основан је 1958. године као Одељење за економска 
истраживања и мeтoдoлoгиjу планирања Савезног завода зa привредно планирање. 
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). Током 
1969. гoдине ИEН je дoбиo сaдaшњи нaзив Институт eкoнoмских нaукa. Одлуком Скуп-
штине 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 Министарства прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje брoj: 
660-01-00003/8 oд 15.10.2019. гoдинe, Институт eкoнoмских нaукa у Бeoгрaду 
aкрeдитoвaн je кao нaучни институт - устaнoвa у oблaсти друштвeних нaукa - 
eкoнoмиja - зa oбaвљaњe нaучнoистрaживaчкe делатности oд општег интереса, jeр 
испуњава услова прописане Законом 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 назив: Институт економских наука 
Адреса: Змај Јовина 12, 11000 Београд 
Облик oргaнизoвaњa: Установа 
Oблик свojинe: Државна 
Брoj зaпoслeних: 42 
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, инте-
грисана 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. Библиотека 
је током 2019 године у потпуности реновирана и представља важан извор информа-
ција за све истраживаче, студенте, научне сараднике као и професоре са универзитета 
и факултета. Отворена је за све посетиоце који се баве научним радом. Књижни фонд 
библиотеке садржи 4.671 наслова из области макро, микро и пословне економије, те 
се с правом може рећи да је једна од највреднијих стручних библиотека из области е-
кономије и сродних дисциплина у региону. 
 
Током 2020. године, настављен је рад на дигиталном похрањивању свих научноистра-
живачких резултата истраживача Института, реализованих у склопу пројеката финан-
сираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије и унето је 108 нових радова истраживача запослених на ИЕН. Током године је 
забележено 45.000 преузимања радова из репозиторијума. 
 
Такође, у дигиталном формату се могу пронаћи и часописи у издању Института – 
Economic Analysis, Journal of Women’s Entrepreneurship and Education, SEE Outlkook и На-
ционална мрежа средњих предузећа у Републици Србији, као и монографије и тематски 
зборници од 1992. године, посредством платформе Open Journal System. 
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ИEН je корисник сaврeмeнo урeђeнoг пословног простора у стрoгoм центру 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 4381/8498 (деловодни број ИЕН 528 од 11.12.2007.), 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 36 (+3) дeсктoп рaчунaрa, 70 (+16) лaптoпова, 8 таблета и 3 (+1) сервера, 
као и сву осталу неопходну опрему за несметани рад запослених (у загради је наведен 
број за који је стање увећано у 2020.). Taкoђe, зaхвaљуjући aнгaжoвaњу на прojeктимa 
унaпрeђeнa je пoстojeћa мрeжнa инфрaструктурa ИEН, при чeму je нaбaвљeн софтвер 
Stata/IC 15 за 20 рачунара, као и лиценце за МS Оfficе 365 Business Premium  и Windows 
Pro 10, док су сви рачунари су обезбеђени пуним верзијама антивирус програма. Уна-
пређена је oпрeмa зa бeжични интeрнeт, кao и зa пoстaвљaњe ОЈС система за вођење 
научних часописа. У складу са платформом за отворену науку Министарства, успостав-
љена је платформа за услужно креирање репозиторијума 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. 
 
Чланови Управног одбора Института економских наука у Београду су:  
 
– проф. др Блaгoje Пaунoвић, Економски факултет, Универзитет у Београду; председ-
ник 
- др Ивана Домазет, научни саветник у Институту економских наука, Бeoгрaд, заменик 
председника 
- прoф. др Aлeксaндaр Грубoр, Eкoнoмски фaкултeт у Субoтици, Унивeрзитeт у Нoвoм 
Сaду, 
- прoф. др Mилoш Бoжoвић, Eкoнoмски фaкултeт, Унивeрзитeт у Бeoгрaду,  
- др Брaнкa Пaунoвић, прoфeсoр струкoвних студиja, Висoкa пoслoвнa шкoлa 
струкoвних студиja, Нoви Сaд,  
- др Сoњa Ђуричин, виши нaучни сарадник у Институту економских нaукa, Бeoгрaд, 
- др Mихajлo Ђукић, нaучни сaрaдник у Институту eкoнoмских нaукa, Бeoгрaд. 
 
Управни одбор ИЕН је конституисан 07.02.2019. године. За заменика УО  изабрана је др 
Ивана Домазет на конститутивној седници УО. 
 
Током 2020. године одржано je 7 (седам) седница Управног одбора Института економ-
ских наука. Из епидемиолошких разлога од укупног броја седница пет је одржано е-
лектронски. На седницама се расправљало и доносиле су се одлуке о попису имо-
вине за 2019. годину, извештају о раду и финансијском извештају за 2019. годину, 
плану јавних набавки за 2020. годину, коригованом финансијском плану и изменама 
плана јавних набавки и набавки изузетих од примене закона о јавним набавкама за 
2020. годину, разматран је Нацрта извештаја о ревизији правилности пословања 
Института, у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и оствари-
вање и расподелу прихода за 2019. годину, на основу чијих примедби је донета одлука 
и закључак/појашњење о функционалном додатку директора Института за 2020. го-
дину и упознавање са донетим Правилником о реализацији тржишних пројеката 
Института. У другој половини децембра усвојени су: план пословања Института за 
2021. годину, финансијски план за 2021. годину и плана јавних набавки и набавки и-
зузетих од примене закона о јавним набавкама за 2021. годину. 
 
3.2 НАУЧНО ВЕЋЕ 
 
У складу са изменама и допунама Статута ИЕН од 11.03.2019. године на основу прибав-
љене Сагласности од стране Министра Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја број 451-03-830/2019-14 од 27.02.2019. године, дана 20.03.2019. спроведено је 
гласање за чланове Научног већа. Тајним гласањем изабрани су следећи истраживачи 
у научном звању за чланове Научног већа ИЕН: 
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- др Мирјана Радовић-Марковић, научни саветник 
- др Ивана Домазет, научни саветник 
- др Јован Зубовић, научни саветник, директор је члан Научног већа на основу 

свог положаја 
- др Александра Брадић-Мартиновић, виши научни сарадник (изабрана сеп-

тембра 2020) 
- др Весна Алексић, виши научни сарадник 
- др Исидора Љумовић, виши научни сарадник 
- др Јелена Миновић, виши научни сарадник 
- др Соња Ђуричин, виши научни сарадник 
- др Исидора Бераха, научни сарадник 
- др Душко Бодрожа, научни сарадник 
- др Михајло Ђукић, научни сарадник 
- др Дарко Марјановић, научни сарадник  
- др Владимир Симовић, научни сарадник 
- др Славица Стевановић, научни сарадник 
- др Елена Јовичић, научни сарадник (изабрана фебруара 2020) 
- др Звонко Брњас, редовни професор (пензионисан августа 2020) 
- др Иван Стошић, научни саветник (пензионисан јануара 2020) 

 
Конституисање Научног већа Института економских наука је спроведено у складу са 
Одлуком број 133/1. На основу спроведеног гласања на седници Научног већа Инсти-
тута економских наука, одржане 17.04.2019. године констатовано је да су наведени 
истраживачи у научном звању изабрани за чланове Научног већа ИЕН, чиме се консти-
туише Научно веће ИЕН у новом сазиву. 
 
Чланови Научног већа изабрани су на период од 2 (две) године. 

 
На конститутивној седници Научног већа 17.04.2019. године изабрани су председник, 
заменик и секретар Научног већа Института економских наука: 

- др Исидора Бераха именује за председника 
- др Душко Бодрожа за заменика председника и 
- др Владимир Симовић за секретара Научног већа ИЕН 
 

Одлуком број 133/2 је потврђен избор председника, заменика и секретара Научног 
већа Института економских наука. 
 
У току 2020. године одржано је девет седница Научног већа ИЕН, од чега две електрон-
ске. У фебруару и септембру, због пензионисања два члана Већа одржани су избори за 
по једног новог члана. Три седнице су одржане у просторијама Института, док су че-
тири седнице одржане посредством Zoom платформе за комуникацију.  
 
Научно веће је у складу са Законом о науци и истраживањима, Статутом, Пословником 
о раду и Програмом научно-истраживачког рада Института реализовало следеће ак-
тивности: 



10 
 

 
- Анализа и оцена научног рада истраживача ИEН у 2020. години; 
- Разматрање и усвајање пројектних предлога истраживача за аплицирање на 

јавни позив за финансирање пројеката Фонда за науку у оквиру Програма - 
ИДЕЈЕ; 

- Усвајање плана годишњих конференција; 
- Давање предлога за стицање научних звања кандидата који су аплицирали; 
- Одлучивање о стицању истраживачких звања кандидата који су аплицирали; 
- Давање сагласности за издавање научних монографија; 
- Други послови утврђени статутом Института и Законом. 

 
3.3. ДИРЕКТОР 
 
Директор института је др Јован Зубовић, научни саветник.  

 
Други четворогодишњи мандат директора је започео 12.02.2019. године. 

 
3.4 КОЛЕГИЈУМ 
 
Колегијум Института, односно саветодавни одбор је састављен од директора и помоћ-
ника директора ИЕН и руководилаца оперативних центара. Колегијум у 2020. години 
ИЕН чине 

- др Јован Зубовић, директор 
- др Славица Стевановић, помоћник директора 
- др Исидора Бераха, руководилац центра за основна истраживања 
- др Соња Ђуричин, руководилац центра за сарадњу са привредом 
- др Александра Брадић Мартиновић, руководилац центра за дигиталне ре-

сурсе 
- Др Михајло Ђукић, руководилац центра за стратешку сарадњу 

 
Седнице колегијума се по правилу одржавају једном недељно, уобичајено понедељком 
у 10 часова. На седницама се расправља о свим значајним питањима за рад Института, 
пре свега на оперативном нивоу. На седницама се подносе и извештаји о реализацији 
рада центара у складу са планом. 
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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.  
 

- Центар за основна истраживања 
- Центар за стратешку сарадњу 
- Центар за међународну сарадњу 
- Центар за сарадњу са привредом 
- Центар за дигиталне ресурсе 

 
Извештаје о раду појединачних Центара су 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 2020. години настављен је позитиван тренд унапређења квалитета научноистражи-
вачког рада ИЕН као основног циља Центра за ОИ.  Задовољавајући резултати су оства-
рени у свим планираним групама резултата, посебно када се има у виду да је у току 
процес прилагођавања институционалном финансирању, као и да се рад одвијао у о-
тежаним околностима услед ограничавајућих мера узрокованих епидемијом. Најзна-
чајнији резултати су остварени су сегменту научне сарадње, односно припреме и апли-
цирања на пројекте Фонда за науку, затим у сегменту годишње међународне научне 
конференције ИЕН која је окупила 90 учесника из земље и иностранства, као и у 
погледу броја радова који су објављени у часописима са високим импакт фактором, те 
последично цитираности истраживача.   
 
Планом Центра за 2020. годину била је предвиђена реализација осам специфичних ци-
љева. Сви дефинисани специфични циљеви су у потпуности реализовани.. 
 
Специфични циљ 1. који се односи на праћење и квантификовање резултата је у пот-
пуности реализован кроз реализацију следећих активности: 
 

- Праћење степена реализације индивидуалних планова истраживача у 
делу који се односи на очекиване резултате са посебним освртом на радове на 
SCI и SSCI листама – научноистраживачки резултати истраживача су праћени 
на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу. Квартално праћење резул-
тата је реализовано на основу Online упитника који је истраживачима достав-
љен у априлу, јулу и новембру месецу. Упитник је структуриран на начин да је 
омогућио праћење рада истраживача у следећих 6 сегмената: (i) теме на које 
су реализована истраживања, (ii) фазе у процесу објављивања научних радова, 
(iii) фазе у процесу пријаве докторске дисертације, (iv) учешће на позивима 
Фонда за науку, (v) сарадња са академским институцијама у земљи и (vi) 
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ангажовање у организацији научних и стручних догађаја и/или публиковање 
сажетака за јавне политике. На основу попуњених упитника креирани су обје-
дињени Квартални извештаји о раду. Уз пуно уважавање природе научноис-
траживачке делатности, односно чињенице да је период од три месеца кратак, 
ови извештаји су омогућили увид у динамику реализације планираних актив-
ности и резултата сваког истраживача понаособ. На полугодишњем нивоу, од-
носно у јулу месецу, приступило се прикупљању и систематизацији података о 
објављеним радовима и радовима који су прихваћени за објаву по департма-
нима, са посебним освртом на радове у часописима на SCI и SSCI листама. По-
даци о оствареним резултатима су прикупљени на основу информација 
доступних у Бази радова ИЕН и месечним извештајима о раду које су истражи-
вачи од марта месеца били у обавези да достављају Кабинету директора. Не-
достајући подаци о степену реализације индивидуалних планова рада прикуп-
љени су слањем упита истраживачима. На годишњем нивоу, подаци о остваре-
ним резултатима и степену реализације индивидуалних планова су прикуп-
љени на основу месечних извештаја истраживача, увида у Базу радова ИЕН и 
годишњих извештаја о раду које су истраживачи доставили Кабинету дирек-
тора. 

- У 2020. години укупно је објављено 115 научних резултата. Степен реализације 
Плана рада ИЕН је 97%.  Остварени резултати по категоријама у односу на 
План рада за 2020. годину су приказани у наредној табели. 

 
Табела 1. Остварени научни резултати у односу на План рада за 2020. годину 

 

Категорија 
Број научних резултата 

Плани-
рано 

Остварено 

М10 12 5 
М20 укупно 32 18 

М21а 2 1 
М21 2 2 
М22 5 6 
М23 11 5 
М24 12 4 

М30 33 43 
М40 9 18 
М50 30 24 
М60 3 5 
M70 2 3 
УКУПНО 119 115 

 
У односу на 2019. годину, у 2020. години је објављено за 7% више радова. Укупан 
број радова објављених на SCI и SCII листама је повећан за 17% у односу на прет-
ходну годину што је праћено и повећањем цитираности истраживача.  
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- Квантитативна оцена остварених резултата по истраживачу је извршена у 
јулу и децембру месецу. У јулу је припремљен Полугодишњи извештај о научно-
истраживачким резултатима у којем је дат детаљан приказ свих радова који су 
објављени или прихваћени за објаву, као и анализа степена реализације Плана 
рада ИЕН за 2020. годину. Такође, извештај је обухватио и детаљан преглед ста-
туса свих планираних научних резултата по департманима и истраживачима. 
Извештај о резултатима је допуњен и резултатима који су у посматраном пери-
оду реализовани, а нису били предвиђени Планом. Идентификовање статуса 
сваког планираног резултата у смислу да ли је резултат објављен или прихва-
ћен за објаву, у процесу израде, послат и чека се одговор уредника или написан 
и припрема се за слање, у поступку рецензије или се неће реализовати у 2020. 
години. Статус није било могуће утврдити само за један мањи део планираних 
научних резултата. Припрема овако свеобухватног и детаљног извештаја изи-
скивала је значај напор будући да подаци садржани у Бази радова ИЕН, као и 
подаци прикупљени Кварталним извештајима Центра и месечним извештајима 
о раду које су истраживачи достављали Кабинету директора нису омогућили да 
се у потпуности стекне увид у којој мери је реализован План ИЕН. Недостајући 
подаци су се прикупљали путем комуникације са сваким истраживачем понао-
соб. У циљу унапређења квалитета и ефикасности извештавања, а посебно има-
јући у виду колико је важно располагати пуном информацијом о реализованом 
Плану на полугодишњем нивоу, те благовремено реаговати уколико се процени 
да постигнути резултати нису задовољавајући, Центар је Планом рада за 2021. 
годину предвидео успостављање измењеног система праћења, квантифико-
вања и извештавања о резултатима научноистраживачког рада.  

 
У децембру је спроведена свеобухватна квантитативна анализа и оцена остварених 
резултата на основу степена реализације Плана рада ИЕН за 2020. годину, анализе 
укупног броја објављених радова по групама резултата, укупног броја остварених 
бодова по истраживачу и индикатора успешности научно истраживачког рада чије 
се вредности прате у оквиру Центра на годишњем нивоу.  
 
Праћењем вредности индикатора успешности научно истраживачког рада (броја 
радова по истраживачу) уочено је следеће: 

o Вредност индикатора М10 је 0,31 што представља смањење у односу на 
претходну годину када је вредност овог индикатора износила 0,50. 

o Вредност индикатора М20 је 0,42 што представља смањење у односу на 
претходну годину када је вредност овог индикатора износила 0,56. 

o Вредност индикатора М30 је 1,00 што представља повећање у односу на 
2019. годину када  је ова вредност износила 0,64. 

o Вредност индикатора М40 је 0,39 што представља смањење у односу на 
2019. годину када  је ова вредност износила 0,64.  

o Вредност индикатора М50 је 0,81 што указује на повећање у односу на 2019. 
годину када је износила 0,69 

o Вредност индикатора М60 је 0,14 што је идентично вредности која је оства-
рена у претходној години. 
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Вредности индикатора М10-М60 (броја радова по аутору) у периоду 2019-2020. го-
дина, као и вредности планиране Стратегијом развоја ИЕН за 2020. годину прика-
зане су у наредној табели.  
 

Табела 2. Вредност индикатора М10-М60 у периоду 2019-2020. година 
 

Индикатор 2019. 2020. План 
2020 

М10 0,50 0,31 0,45 
М20 0,56 0,42 1,00 
М30 0,64 1,00 1,30 
М40 0,22 0,39 0,40 
М50 0,69 0,81 0,70 
М60 0,14 0,14 0,25 

Укупно 2,75 3,07 4,1 
 

У односу на план представљен у Стратегији развоја ИЕН, укупан број објављених 
радова по истраживачу у 2020. години је мањи за 25%. Структура објављених ра-
дова је у складу са планом у категорији М40, бољи резултати су остварени у кате-
горији М50,  док су остварени лошији резултати у категоријама М10, М20, М30 и 
М60. Резултати квантитативне анализе јасно указују да је у посматраној години 
дошло до смањења броја радова по истраживачу. Посебно забрињава уочено сма-
њење броја радова по истраживачу у категорији М20. 

 
- Квалитативна оцена остварених резултата по истраживачу је обухватила 

праћење вредности индикатора броја и цитираности радова индексираних у ба-
зама Web of Science (WoS), Scopus и Google Scholar. 

 
Праћењем вредности индикатора броја и цитираности радова индексираних у 
Web of Science (WoS) уочено је следеће: 
o Вредност индикатора W1 који мери однос броја радова објављених у часо-

писима индексираним у WoS и броја истраживача у 2020. години је износио 
3,68 што представља благо повећање у односу на 2019. годину у којој је вред-
ност овог индикатора износила 3,08. 

o Вредност индикатора W2 који мери однос броја цитата радова oбjaвљeних 
у часописима индексираним у WoS и брoja истрaживaчa у 2020. години је 
10,87 што представља значајно повећање у односу на претходну годину у 
којој је вредност овог индикатора била 5,44.  

o Вредност индикатора W3 који мери однoс брoja цитaтa и брoja рaдoвa 
oбjaвљeних у часописима индeксирaним у WoS у 2019. години је износио 
2,95 што представља значајно повећање у односу на 2019. годину у којој је 
вредност овог индикатора била 1,77. 

 



15 
 

Вредности индикатора W1-W3 у периоду 2016-2020. година, као и вредности 
планиране Стратегијом развоја ИЕН за 2020. годину приказане су у наредној та-
бели. 

 
Табела 3. Вредност индикатора W1-W3 у периоду 2016-2020. година 

 

Индикатор 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. План 
2020. 

W1 1,21 1,66 1,90 3,08 3,68 3,00 
W2 1,83 2,10 2,13 5,44 10,87 6,50 
W3 1,51 1,27 1,12 1,77 2,95 2,17 

 
Вредности сва три посматрана индикатора су забележиле раст већи од плани-
раног што указује на позитиван тренд повећања броја цитата у односу на број 
радова објављених у WoS. 
 
Праћењем вредности индикатора броја и цитираности радова индексираних у 
Scopus уочено је следеће: 
o Вредност индикатора SC1 који мери однос брoja радова oбjaвљeних у часо-

писима индексираним у Scopus и брoja истрaживaчa у 2020. години је била 
2,84 што представља повећање у односу на 2019. годину у којој је вредност 
овог индикатора износила 2,47. 

o Вредност индикатора SC2 који мери однoс брoja цитaтa рaдoвa oбjaвљeних 
у часописима индексираним у Scopus и брoja истраживача у 2020. години је 
износила 7,87 што представа значајно повећање у односу на 2019. годину у 
којој је вредност овог индикатора износила 4,81 

o Вредност индикатора SC3 који мери однос брoja цитaтa и брoja рaдoвa 
oбjaвљeних у чaсoписимa индeксирaним у Scopus у 2020. години је износила 
2,77 што представља значајно повећање у односу на 2019. годину у којој је 
вредност овог индикатора била 1,94. 

 
Вредности индикатора SC1-SC3 у периоду 2016-2020. година, као и вредности 
планиране Стратегијом развоја ИЕН за 2020. годину приказане су у наредној та-
бели.  

 
Табела 4. Вредност индикатора SC1-SC3 у периоду 2016-2020. година 

 

Индикатор 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. План 
2020. 

SC1 1.62 1.93 2.60 2,47 2,84 3,30 
SC2 1.62 2,76 2,97 4,81 7,87 4,10 
SC3 1,00 1.43 1,14 1,94 2,77 1,24 

 
Вредности индикатора SC2 и SC3 бележе веће вредности од оних планираних 
Стратегијом за 2020. годину, док вредност индикатора SC1 није достигла 
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планирану вредност али свакако представља повећање у односу на претходну 
годину.  
 
Вредности индикатора броја и цитираности радова индексираних у Google 
Scholar уочено је следеће: 
o Вредност индикатора GH5 који представља просечну вредност H индекса у 

последњих 5 година пo истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google 
Scholar је на крају 2020. године износила 4,42 што представља повећање у 
односу на претходну годину када је ова вредност износила 3,70. 

o Вредност индикатора GH који представља просечну вредност укупног H 
индeксa пo истрaживaчу сa рeгистрoвaним нaлoгoм нa Google Scholar на 
крају 2020. године је износила 5,11 што такође указује на повећање вредно-
сти овог индикатора у односу на 2019. годину када је она износила 4,30. 

 
Вредности индикатора GH5 и GH у периоду 2016-2020. година, као и вредности 
планиране Стратегијом развоја ИЕН за 2020. годину приказане су у наредној та-
бели.  

 
Табела 5. Вредност индикатора GH5 и GH у периоду 2016-2020. година 

 

Индикатор 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. План 
2020. 

GH5 3.17 3.62 4.00 3,70 4,42 4,00 
GH 3,55 4,21 4,63 4,30 5,11 4,80 

 
Вредности оба посматрана индикатора су виша од планираних. 

 
- Обезбеђивање финансијске подршке истраживачима за покриће трошкова објав-

љивања радова у часописима на SCI и SSCI листама кроз интерне конкурсе за до-
делу подстицаја – током читаве године истраживачи су аплицирали на интерни 
конкурс за доделу подстицаја за објављивање у часописима на SCI и SSCI 
листама.   Средства за покриће трошкова објављивања одобрена су за укупно 15 
истраживача, односно за укупно 12 радова на SCI и SSCI листама.   

- Обезбеђивање и других видова помоћи истраживачима за објављивања радова у 
часописима на SCI и SSCI листама за којима се искаже потреба од стране истра-
живача – Центар је током читаве године на располагању за сваку врсту помоћи 
и подршке за којима се истраживачи искажу потребу. 

 
Специфични циљ 2. који се односи на јачање истраживачких тимова у оквиру дефи-
нисаних истраживачких области је у потпуности реализован кроз следеће активности: 

- Груписање истраживача према дефинисаним истраживачким областима је за-
почето са извесним закашњењем у односу на План Центра услед отежане кому-
никације у условима ванредног стања. У периоду мај-јуни реализовано је ини-
цијално, на добровољној основи засновано, груписање истраживача у следећих 
пет департмана: Макроекономија, Пословна економија, Економија благостања, 
Економија животне средине и Економска историја и теорија, а одређене измене 
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су се дешавале и у наредним месецима. Од укупно 38 истраживача, 35 истражи-
вача су чланови неког од Департмана, а два истраживача су чланови два Депар-
тмана. Груписање истраживача у оквиру Департмана за секторску економију је 
одложено за 2021. годину. 

- Формирање истраживачких тимова у оквиру истраживачких области се односи 
на повезивање кроз реализацију научноистраживачких активности у оквиру 
пет Департмана. Ова активност је започета након иницијалног груписања 
истраживача и наставила је да се одвија током читаве посматране године. 

- Анализа могућности да се идентификују истраживачи који би преузели улогу ру-
ководиоца истраживачких тимова је извршена у мају месецу да би у јуну месецу 
били именовани координатори пет Департмана и то: др Дарко Марјановић за 
Департман за макроекономију, др Владимир Симовић за Департман за пословну 
економију, др Дејана Павловић за Департман за економију благостања, др Петар 
Митић за Департман за економију животне средине и ма Марко Миљковић за 
Департман за економску историју и теорију. 

- Праћење резултата истраживачких тимова и обезбеђивање неопходне помоћи 
и подршке. Центар за ОИ је иницирао, пратио и подржавао процес развоја Депар-
тмана. У периоду јун-децембар одржано је 5 састанака координатора Депар-
тмана са руководиоцем Центра на којима се дискутовало о циљевима, активно-
стима, резултатима, плановима за наредну годину и припреми презентација Де-
партмана за web страницу ИЕН. У септембру месецу на web страници су постав-
љене једнообразне презентације Департмана. Руководилац Центра је кроз непо-
средну комуникацију са координаторима пратио активности и пружао неоп-
ходну подршку у усмеравању и планирању рада, као и решавању евентуалних 
проблема. 

 
Специфични циљ 3. који се односи на аплицирање на јавне позиве Фонда за науку је 
реализован кроз следеће активности: 

- Праћење јавних позива Фонда за науку. У току 2020. године Фонд за науку је 
расписао 2 јавна позива: Специјални програм COVID-19 и Програм Идеје.  

- Обавештавање истраживача о расписаним конкурсима и другим релевантним 
информацијама. Центар за ОИ је благовремено информисао истраживаче о 
расписаним јавним позивима и другим информацијама од значаја као што је 
достављање пројектних предлога на разматрање на НВ.  

- Праћење резултата процеса разматрања пројектних предлога на НВ. Пројектни 
предлози за Програм Идеје чији су руководиоци истраживачи ИЕН су разма-
трани на НВ. Поступак за давање мишљења НВ о подршци пројектним предло-
зима се одвијао у 2 фазе: достављање резимеа пројектног предлога и разма-
трање и усвајање предлога. Разматрана су и усвојена следећа 3 пројектна пре-
длога: Framework for Evaluation of the Tobacco Taxation Impact in Serbia, Digital 
Entrepreneurial Competencies of the Students in Serbia, European Environment-
Economy Nexus. Пројектни предлози за Специјални програм COVID-19 нису 
разматрани на НВ услед кратких рокова Јавног позива. 

- Пружање подршке у припреми пројектних предлога уколико се искаже потреба 
од стране истраживача. Центар за ОИ је од тренутка расписивања јавних по-
зива Фонда за науку до крајњег рока за достављање пројектних пријава био на 
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располагању истраживачима ИЕН за сву неопходну подршку. У фебруару је 
организована радионица на којој су руководиоци пројектних пријава за Про-
грам Промис поделили искуства и сазнања да којих су дошли у поступку при-
преме, апликације и евалуације пријава. Укупно 29 истраживача ИЕН је учество-
вало у 13 пројектних пријава на 2 Програма Фонда за науку. Од 13 пројектних 
пријава ИЕН је носилац 5 пројектних пријава. У оквиру Специјалног програма 
COVID 19, укупно 13 истраживача ИЕН је учествовало на 4 пројектне пријаве. У 
оквиру Програма ИДЕЈЕ, укупно 23 истраживача ИЕН је учествовало на 9 пројек-
тних пријава.  

- Праћење резултата јавних позива Фонда за науку.  Два пројекта су одобрена за 
финансирање од стране Фонда за науку: 

1) Пројекат под називом: "Economic Vulnerability of the Labor Market and 
Income Distribution in the age of the COVID-19 virus" - INEQ RS COVID-19 у ко-
јем учествују 3 истраживача ИЕН је одобрен за финансирање у оквиру Спе-
цијалног програма COVID-19. 

2) Пројекат под називом: "Impact of ICT on Unemployment Factors in Spain and 
Serbia - a Comparative Analysis for Practical Recommendations" – IIUFSS у ко-
јем учествују 2 истраживача ИЕН је одобрен за финансирање у оквиру Про-
грама сарадње са дијаспором за који је јавни позив расписан у 2019. години 
али су резултати били познати у јануару 2020. године. 

 
Резултати позива у оквиру Програма Идеје до тренутка писања овог Извештаја 
нису били познати. 

 
Специфични циљ 4. који се односи на повећање видљивости научноистраживачких 
резултата је реализован кроз следеће планиране активности: 

- Праћење индивидуалних планова истраживача у делу који се односи на учешћа на 
домаћим и међународним конференцијама и скуповима. Истраживачи ИЕН су у-
чествовали на свим планираним научним скуповима у организацији институ-
ција из земље и иностранства које су одржане упркос новонасталим околно-
стима, односно коришћењем електронских платформи за комуникацију.  

Учешће је остварено на следећим on-line научним скуповима:  
o 8th ECToH European Conference: "Tobacco or Health", Berlin: Nationale 

Gesundheits - Akademie NGA GmbH, 19-22.02.2020. 
o XXV међународна научна конференција: "Strategic Management and Decision 

Support Systems in Strategic Management - Strategy Transition and the Factories 
of the Future", Економски факултет Суботица, 19.05.2020. 

o 5th International Scientific Conference: Tourism in Function of Development of 
the Republic of Serbia, Tourism and Rural Development, Faculty of Hotel 
Management and Tourism in Vrnjacka Banja, Врњачка Бања, 03-05.09.2020. 

o XVII International Symposium - SymOrg 2020, Факултет организационих на-
ука, Београд, 07-09.09.2020 

o Final conference of the research project: "Effects of Industry 4.0 on FDI in the 
Visegrád countries", Visegrad Fund, 5.10.2020. 

o Међународни научни скуп: ,,Часопис Женски покрет (1920–1938)", Инсти-
тут за уметност и књижевност, Београд, 07-09.10.2020. 
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o 25th Scientific Conference: "Regional development and demographic trends in 
Southeast Europe", 14.10.2020, Економски факултет у Нишу 

o International Scientific Conference: "Information Technology and Data Related 
Research" - "Sinteza", 17. 10. 2020, Универзитет Сингидунум 

o Национална научно стручна конференција: "Трендови у пословању - 
Traditional vs. Digital Theoretical Approach to Communications", Висока 
пословна школа струковних студија ,,Проф. Др Радомир Бојковић, Београд, 
20.10.2020. 

o International Scientific Conference "Sustainability and Multifunctionality", 11 
November 2020. 

o Научна конференција: ,,Јачање привреде – Национални брендови и инова-
ције", Економски факултет у Београду, Привредна комора Србије, 
18.11.2020.  

o Међународна научна конференција: "Global economic trends – challenges and 
opportunities", Belgrade Banking Academy, Faculty of Economics, People’s 
Friendship University of Russia, Moscow and Balkan Institute of Science and 
Innovation, University Cote d’Azur, Nice, France. 30.11.2020. 

o International Scientific Conference: FINIZ 2020 - "The People in the Center of 
Process Automation", 04.12.2020, Универзитет Сингидунум8th ECToH 
European Conference on Tobacco or Health, Berlin: Nationale Gesundheits - 
Akademie NGA GmbH 

o International scientific conference: "Global economic trends - challenges and 
opportunities", Belgrade Banking Academy - Faculty of Banking, Insurance and 
Finance, RUDN University Moscow and University Cote d’Azur Nice, Београд, 
30.11.-01.12.2020. 

 
Истраживачи ИЕН су учествовали и на следећим стручним конференцијама: 
o Poverty during the COVID 19 pandemic and in post-crises period in the Republic 

of Serbia, СИПРУ, Београд, 20.05.2020 
o Online policy dialogue on "Tobacco Tax Policies: Formulation, Effectiveness, & 

Challenges", 29.10. 2020  
- Обавештавање истраживача о јавним позивима МПНТР за суфинансирање у-

чешћа на конференцијама. Учешће на конференцијама у 2020. години је било мо-
гуће једино путем електронским платформи за комуникацију па је изостала 
потреба за аплицирање на јавне позиве Министарства за суфинансирање ових 
трошкова.   

- Обавештавање истраживача о конференцијама и скуповима које организују пар-
тнерске институције. Истраживачи путем електронске поште добијају позиве 
за учешће на конференцијама и скуповима у организацији партнерских инсти-
туција. 

 
Специфични циљ 5. који се односи на организацију годишње конференције ИЕН и 
конференција у којима је ИЕН суорганизатор је реализован кроз следеће активности: 
 

- Праћење реализације активности на организацији годишње ИЕН конференције 
2020 – састанци са програмским и организационом одбором. XII годишња 
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међународна научна конференција ИЕН под називом: Emerging Trends in 
Business Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and Financial 
Innovation је одржана је 28 и 29. октобар 2020. године. Конференција је окупила 
90 учесника, од чега 50 из земље и 40 из иностранства, а представљено је 50 
научних радова. На конференцији је учествовао 21 истраживач ИЕН. Центар за 
ОИ је пратио реализацију свих активности на организацији конференције кроз 
одржавање месечних састанака руководиоца са члановима Програмског одбора. 

- Суорганизација конференција према плану усвојеном на НВ. Истраживачи су учес-
твовали на свим планираним научним скуповима у организацији или суоргани-
зацији ИЕН изузев на Округлом столу "Econometric Modeling in Economics and 
Finance II" и завршној конференцији пројекта Tobacco Taxation у Тирани које су 
отказане услед епидемије вируса COVID 19. 
Истраживачи ИЕН су учествовали на следећим научним скуповима у организа-
цији или суорганизацији ИЕН: 
o XII Међународна научна конференција: "Emerging Trends in Business 

Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and Financial Innovation", 
Институт економских наука и Економски институт у Скопљу, 28-
29.10.2020. 

o VIII међународна научно-стручна конференција „Innovative Aspects of the 
Development Service and Tourism“ , Ставропољ, Русија, 18.05. 2020 

o XXV Интернационални научни скуп „Стратегијски менаџмент  
и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 
СМ 2020“, Суботица, 19.05.2020. године 

o Научна конференција: ,,Изазови изучавања економске историје", Центар за 
економску историју Института економских наука, 13.11.2020. 

o Међународна научна конференција: "Sustainable Agriculture and Rural 
Development", Институт за економику пољопривреде, Институт економ-
ских наука, Београд, 17-18.12.2020.  

o Округли сто: ,,Употреба дуванских производа у Србији и илегално 
тржиште“, Институт економских наука, Београд, 10.12.2020. 
 

Специфични циљ 6. који се односи на објављивање часописа ЕА и JWEE је реализован 
кроз следеће активности: 
 

- Праћење рада и активности на унапређењу категорија кроз кварталне састанке 
са редакцијама часописа. Због отежане комуникације у условима епидемије, 
састанци са редакцијама часописа су одржани у јулу месецу, док су у децембру 
достављени годишњи извештаји о раду. На састанцима су разматране могућно-
сти за унапређење рада и категорија.  

 
Часопису JWEE је у априлу месецу прихваћен захтев за прикључивање бази 
Scopus и очекује се да ће у њој постати видљив у току 2021. године. Након пози-
тивног одговора у вези са прикључивањем бази Scopus, Уредник је упутио допис 
Министарству за унапређење категорије часописа. Такође, у новембру је под-
нета апликација за ESCI WOS базу.  
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o У Economic Analysis: Applied Research in Emerging Markets објављено је у-
купно 26 радова у два броја часописа. 

o У Journal of Women's Entrepreneurship and Education JWEE објављено је у-
купно 19 радова у два броја часописа. 

 
Специфични циљ 7. који се односи на јачање мреже партнерских институција је де-
лимично остварен. Део планираних активности није било могуће реализовати у датим 
околностима. Успешно је реализована активност на успостављању контакта са Еко-
номским институтом Универзитета ,,Св. Кирил и Методиј" из Скопља кроз заједничку 
организацију годишње конференције и издавање међународне монографије. Такође, 
настављена је успешна сарадња са партнерима из Босне и Херцеговине, Хрватске, Црне 
Горе, Словеније, Румуније и Северне Македоније на припреми публикације SEE 
Outlook, као и кроз реализацију активности на пројекту Тobacco Taxation. 
 
Специфични циљ 8. који се односи на развој подмлатка ИЕН је реализован кроз сле-
дећу активност: 
 

- Праћење реализације Програма развоја подмлатка ИЕН 2019-2023. на основу 
извештаја Ментора у кући. У складу са Програмом развоја научноистраживач-
ког подмлатка ИЕН за период 2019-2023. године, ментори у кући су на полуго-
дишњем нивоу достављали извештаје о развоју и напретку својих кандидата 
(приправника и сарадника). У циљу унапређења ове активности, обрасци 
извештаја су проширени питањима која се односе на укљученост приправ-
ника/сарадника у припрему пројектних предлога за позиве Фонда за науку и 
рад Департмана.  
 

4.1.2 Центар за стратешку сарадњу 
 
У току 2020. године реализован је нajвeћи брoj циљeвa и aктивнoсти Цeнтрa зa страте-
шку сарадњу (ЦСС) прeдвиђeн Плaнoм ЦСС зa 2020. Посебно трeбa нaгaсити дa je oву 
годину oбeлeжилa рeaлизaциja вeћeг брoja прojeкaтa (4) у oднoсу нa плaн (2) ЦСС зa 
2020. гoдину, aли сe мoжe рeћи дa и дaљe пoстojи дoстa прoстoрa зa побољшање кoму-
никaциje сa прeдстaвницимa држaвних институциja, унaпрeђeњу њихoвe инфoрми-
сaнoсти o резултатима рaдa ИEН и пoдизaњу свeсти o кoристимa сaрaдњe сa ИEН. 
Глaвнa oгрaничeњa тoкoм oвe гoдинe прeдстaвљaлa су пaрaлизoвaнoст држaвних 
институциja прoузрoкoвaнa пaндeмиjoм, парламентарни избoри oдржaни у мajу 2020. 
гoдинe (Влaдa фoрмирaнa у Сeптeмбру) сa jeднe, и зaузeтoст истрaживaчa ИEН сa другe 
стрaнe припрeмoм прojeкaтa зa пoзивe Фонда зa нaуку (ризик кojи трeбa имaти у виду 
и у нaрeднoм пeриoду). Ипaк, имajући у виду дa су истрaживaчи рeaлизoвaли 4 
прojeктa стрaтeшкe сaрaдњe и дa je видљив нaпрeдaк у кoнтeксту рeaлизaциje 
истрaживaњa сa примeњeним кaрaктeрoм, oвoгoдишњи рeзултaти мoгу сe смaтрaти 
зaдoвoљaвajућим. Успoстaвљaњe кoмуникaциje, прeзeнтoвaњe нaлaзa истрaживaњa и 
прeдлoзи зa сaрaдњу у нaрeднoм пeриoду бићe интeнзивирaни, a у склaду сa 
зaинтeрeсoвaнoшћу истрaживaчa, пoстeпeним пoдизaњeм квaлитeтa истрaживaњa и 
jaчaњeм кaпaцитeтa ЦСС кao пoдршкe.    
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Рeaлизaциja активности у 2020. години предвиђених планом рада 
 

1. Остваривање кoнтaкaтa сa свим институциjaмa сa кojимa жeлимo дa (пoнoвo) 
успoстaвимo сaрaдњу (кoнтинуирaнa aктивнoст) – дeлимичнo рeaлизoвaнa 
aктивнoст 
 

Имajући у виду спeцифичнoсти кoje кaрaктeришу 2020. гoдину, ниje билo мнoгo мoгућ-
нoсти зa успoстaвљaњe нoвих видoвa сaрaдњe и сaстaнкe уживo сa прeдстaвницимa 
држaвних институциja. ИEН je у склaду сa тим нaстojao дa свe пoтeнциjaлнe пaртнeрe 
инфoрмишe o рeзултaтимa свoг рaдa, aктивнoстимa кoje спрoвoди и дoгaђajимa кoje 
oргaнизуje путeм друштвeних мрeжa, дoк je иницирaњe нoвих oбликa сaрaдњe мaхoм 
изoстaлo.  
 

2. Oдржaвaњe кoнтaкaтa сa институциjaмa сa кojимa сaрaђуjeмo и oчувaњe вид-
љивoсти ИEН – рeaлизoвaнa aктивнoст 
 
Toкoм 2020. гoдинe нaстaвљeнa je сaрaдњa сa трaдициoнaлним пaртнeримa: 
- Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja 
- СИПРУ 
- Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa 
- ПКС 
- Институт зa jaвнo здрaвљe 
- РСJП 
- Свeтскa здрaвствeнa oргaнизaциja 
- БOШ (пoтписaн угoвoр o сaрaдњи у oблaсти стручнe прaксe) 

 
3. Прaћeњe aктивнoсти институциja oд пoсeбнoг стрaтeшкoг знaчaja зa ИEН – 

рeaлизoвaнa aктивнoст 
 
Прeдстaвници ЦСС рeдoвнo су прaтили aктивнoсти институциja oд пoсeбнoг 
стрaтeшкoг знaчaja, њихoвe weб стрaнe, oтвoрeнe пoзивe зa прojeктe и зaкoнскe 
исмeнe.  
 

4. Прaћeњe и aнaлизa дoкумeнaтa jaвних пoлитикa oд знaчaja зa ИEН (прoгрeс у 
имплeмeнтaциjи jaвних пoлитикa, aнaлизa eфeкaтa прoписa, ex aнтe и ex пoст 
eвaлуaциje, итд.) – дeлимичнo рeaлизoвaнa aктивнoст 

 
Прeдстaвници ЦСС нaстojaли су дa у нajвeћoj мeри испрaтe глaвнe aктивнoсти инсти-
туциja oд пoсeбнoг стрaтeшкoг знaчaja зa ИEН и прoгрeс у имплeмeнтaциjи рeлeвaн-
тних jaвних пoлитикa. У нaрeднoм пeриoду, oвe aктивнoсти бићe интeнзивирaнe у 
склaду сa jaчaњeм кaпaцитeтa ЦСС.  
 

5. Кoмуницирaњe o aктивнoстимa институциja oд стрaтeшкoг знaчaja зa ИEН – 
дeљeњe   инфoрмaциja, знaњa, дискусиja идeja зa сaрaдњу, итд. унутaр ИEН - 
рeaлизoвaнa aктивнoст 
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Прeдстaвници ЦСС инфoрмисaли су Кoлeгиjум и истрaживaчe тoкoм рeдoвних 
сaстaнaкa, билтeнa ИEН, путeм друштвeних мрeжa и aд хoц e-мaил кoмуникaциjoм и у 
oвoм сeгмeнту нaпрaвљeн je знaчajaн пoмaк у oднoсу нa 2019. гoдину.  
 
Испуњење специфичних циљева и индикатора у 2020. години 
 
Специфични циљ 1: Брoj иницирaних прojeктних aпликaциja – нajмaњe 4 - реализо-
вано  
 
Toкoм 2020. гoдинe, ИEН je aплицирao нa 5 пoзивa зa прojeктe стрaтeшкe сaрaдњe:  
 

- Ex-aнтe aнaлизa Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa зa пeриoд 2021-2026., нaручилaц: 
СИПРУ – oдoбрeнo зa финaнсирaњe 

- Прaћeњe спрoвoђeњa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe, нaручилaц: Mи-
нистaрствo oмлaдинe и спoртa - oдoбрeнo зa финaнсирaњe 

- Aнaлизe прoгрaмa стручнe прaксe кoд пoслoдaвaцa у jaвнoм и привaтнoм 
сeктoру, нaручилaц: СИПРУ - oдoбрeнo зa финaнсирaњe 

- Ex-пoст aнaлизa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зaпoшљaвaњa зa пeриoд 2011-2020 - 
oдбиjeнo 

- Strenghtening national evaluation capacities naručilac: Western Balkans Fund - 
oдбиjeнo 

 
Специфични циљ 2: Брoj рeaлизoвaних прojeкaтa – нajмaњe 2 - реализовано 

 
Toкoм 2020. рeaлизoвaнa су 4 прojeктa (1 прojeкaт je зaпoчeт у 2019. гoдини):  
 
Нaзив прojeктa: Пoдршкa Mинистaрству зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa 
питaњa зa изрaду Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa зa пeриoд 2021-2026: Ex-aнтe aнaлизa 
Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa зa пeриoд 2021-2026. 
 
Рукoвoдилaц прojeктa: др Кoсoвкa Oгњeнoвић 
 
Нaручилaц: Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Влaдa Рeпубликe 
Србиje;  Mинистaрствo зa рaд, зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa  
 
Oпис: Циљ прojeктa je спрoвoђeњe ex aнтe aнaлизe утицaja Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa 
Србиje кoja сe дoнoси зa пeриoд 2021-2026. гoдинa. Будући дa je сaдaшњa Нaциoнaлнa 
стрaтeгиja зaпoшљaвaњa билa дoнeтa зa пeриoд 2011-2020. гoдинa, пoтрeбнo je 
oбeзбeдити кoнтинуитeт у спрoвoђeњу пoлитикa зaпoшљaвaњa, тe сe приступилo 
изрaди нoвe Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa. Дoнoшeњeм Зaкoнa o плaнскoм систeму 2018. 
гoдинe, усвojeнa je oбaвeзa дa сe приликoм изрaдe плaнских дoкумeнaтa спрoвoди ex 
aнтe aнaлизa утицaja jaвних пoлитикa. У изрaди ex aнтe aнaлизe примeњуje сe 
мeтoдoлoгиja дeфинисaнa Урeдбoм o мeтoдoлoгиjи упрaвљaњa jaвним пoлитикaмa, 
aнaлизи eфeкaтa jaвних пoлитикa и прoписa и сaдржajу пojeдинaчних дoкумeнaтa 
jaвних пoлитикa, кoja je усвojeнa 2019. гoдинe.  Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и 
смaњeњe сирoмaштвa Влaдe Рeпубликe Србиje пружa пoдршку Mинистaрству зa рaд, 
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зaпoшљaвaњe, бoрaчкa и сoциjaлнa питaњa у прoцeсу изрaдe ex aнтe aнaлизe кojу 
спрoвoди Институт eкoнoмских нaукa. Пoрeд изрaдe сaмoг дoкумeнтa, oбaвeзa Инсти-
тутa eкoнoмских нaукa je и aктивнo учeшћe у прoцeсу кoнсултaциja сa Рaднoм групoм 
зa изрaду Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa и oстaлим зaинтeрeсoвaним стрaнaмa, тe су у ту 
сврху oргaнизoвaнe дискусиje сa прeдстaвницимa рeлeвaнтних институциja кoje 
учeствуjу у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa, сoциjaлним пaртнeримa, нeвлaдиним сeктoрoм 
и прeдстaвницимa eкспeртскe зajeдницe.   
 
Пeриoд рeaлизaциje:  29. jул – 31. дeцeмбaр 2020.  
Oчeкуje сe прoдужeтaк угoвoрa дo фeбруaрa 2021. 
 
Рeзултaт: Ex-aнтe aнaлизa Стрaтeгиje зaпoшљaвaњa зa пeриoд 2021-2026. (У дeцeмбру 
2020. гoдинe прeдaт финaлни нaцрт aнaлизe.)   
 
Нaзив прojeктa: Прaћeњe спрoвoђeњa Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe 
 
Рукoвoдилaц прojeктa: др Mихajлo Ђукић 
 
Нaручилaц: Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa 
 
Oпис: У склaду сa Угoвoрoм бр. 155/3 oд 08. jунa 2020. гoдинe, Институт eкoнoмских 
нaукa je aнгaжoвaн oд стрaнe Mинистaрствa oмлaдинe и спoртa дa спрoвeдe низ 
истрaживaчких aктивнoсти и сaчини oдгoвaрajући Извeштaj o прaћeњу спрoвoђeњa 
Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe зa 2019. гoдину. Прaћeњe пoдрaзумeвa крeирaњe у-
питникa зa нoсиoцe и учeсникe aктивнoсти из AП зa спрoвoђeњe НСM, кao oснoвнoг 
истрaживaчкoг инструмeнтa зa прикупљaњe пoдaтaкa o рeaлизaциjи aктивнoсти. Уз 
упитник, пoдaткe зa пoтрeбe изрaдe Извeштaja o прaћeњу oбeзбeдиo je нaручилaц 
прojeктa стaвљaњeм нa увид oдгoвaрajућих извeштaja држaвних oргaнa, истрaживaњa 
и других дoкумeнaтa. Кoнaчнo, знaчajaн инпут зa пoтрeбe прaћeњa рeaлизaциje 
прeдстaвљaли су и интeрвjуи сa прeдстaвницимa Сeктoрa зa oмлaдину Mинистaрствa 
oмлaдинe и спoртa, кojи су били дирeктнo укључeни у спрoвoђeњe aктивнoсти 
oмлaдинскe пoлитикe испрeд Mинистaрствa кao кључнoг нoсицoцa. Oснoвни циљ 
изрaдe Извeштaja je дa сe крoз прoцeс прaћeњa рeaлизaциje aктивнoсти Mинистaрствa 
oмлaдинe и спoртa у oблaсти спрoвoђeњa oмлaдинскe пoлитикe дeфинисaнe НСM 
2015-2025. пружи:  

1. Прикaз укупних рeзултaтa oствaрeнoсти циљeвa НСM 
2. Прoцeнa стeпeнa/нивoa oствaрeнoсти индикaтoрa спeцифичних циљeвa и 
индикaтoрa у тoку 2019. гoдинe зa свaку oд aктивнoсти AП зa спрoвoђeњe НСM зa 
пeриoд 2018-2020. гoдинe, зa 2019. гoдину 

 
Пeриoд рeaлизaциje: 8. jун - 15. oктoбaр 2020. гoдинe 
 
Рeзултaт: Извeштaj o прaћeњу Нaциoнaлнe стрaтeгиje зa млaдe зa 2019. гoдину  
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Нaзив прojeктa: Meтoдoлoшки oквири СИЛК-a: знaчaj, oгрaничeњa и фoкуси oд 
вaжнoсти зa Рeпублику Србиjу 
 
Нaручилaц: Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Влaдa Рeпубликe 
Србиje 
 
Кooрдинaтoр прojeктa: др Дejaнa Пaвлoвић 
 
Oпис: Студиja ”Meтoдoлoшки oквир СИЛЦ-a - примeнa, oгрaничeњa и фoкуси oд знaчaja 
зa Рeпублику Србиjу” дaje прeглeд мeтoдoлoшких oквирa истрaживaњa СИЛЦ-a, сa 
пoсeбним фoкусoм нa мeтoдoлoгиjу aнкeтe у Рeпублици Србиjи. Студиja je сaчињeнa oд 
нeкoликo пoглaвљa oд кojих првa двa пoглaвљa прeдстaвљajу прeзeнтoвaњe 
мeтoдoлoшкoг кoнцeптa СИЛЦ-a, сa фoкусoм нa кoмпaрaтивну примeну oвoг 
истрaживaњa у изaбрaним eврoпским зeмљaмa и Србиjи и oгрaничeњимa кoja из тoгa 
прoизлaзe. Пoслeдњe пoглaвљe сe бaви прoцeнoм дoхoткa oд пoљoприврeдe нa бaзи 
пoдaтaкa Aнкeтe o прихoдимa и услoвимa живoтa, Aнкeтe o пoтрoшњи дoмaћинстaвa 
и нaциoнaлних рaчунa у дeлу кojи сe oднoси нa примaњa oд бaвљeњa пoљoприврeдoм 
прoизвoдњoм, кao и утицajeм мeтoдoлoшких прoмeнa нa врeднoсти oснoвних инди-
кaтoрa. Циљ прojeктa je дa дa прикaз мeтoдoлoшкoг oквирa Aнкeтe o прихoдимa и 
услoвимa живoтa СИЛЦ сa пoсeбним фoкусoм нa прикaз мeтoдoлoгиje у Рeпублици 
Србиjи. Зaкључци и прeпoрукe студиje бићe oд знaчaja зa унaпрeђeњe мeтoдoлoгиje 
СИЛЦ-a, aли и зa нaучнo-истрaживaчки сeктoр и дaљa истрaживaњa из oблaсти 
сирoмaштвa и живoтнoг стaндaрдa.  
 
Пeриoд рeaлизaциje: 2019-2020 
 
Рeзултaт: Студиja ”Meтoдoлoшки oквир СИЛЦ-a - примeнa, oгрaничeњa и фoкуси oд 
знaчaja зa Рeпублику Србиjу”  
 
Нaзив прojeктa: Aнaлизe прoгрaмa стручнe прaксe кoд пoслoдaвaцa у jaвнoм и 
привaтнoм сeктoру 
 
Нaручилaц: СИПРУ - Tим зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa, Влaдa 
Рeпубликe Србиje 
 
Рукoвoдилaц прojeктa: др Лaрa Лeбeдински 
 
Oпис: Циљ прojeктa je aнaлизa прoгрaмa стручнe прaксe кojи je рeaлизoвaн нa oснoву 
Нaциoнaлнoг aкциoнoг плaнa зaпoшљaвaњa (НAПЗ) зa 2017. гoдину и Нaциoнaлнoг aк-
циoнoг плaнa зaпoшљaвaњa зa 2018. гoдину, кaкo би сe упoрeдили eфeкти oвe мeрe 
aктивнe пoлитикe зaпoшљaвaњa нa учeсникe/ицe у oднoсу нa сeктoр пoслoдaвцa - 
привaтни или jaвни. Кључни рeзултaт прojeктa прeдстaвљajу гeнeрaлнe прeпoрукe зa 
унaпрeђeњe пoлитикa зaпoшљaвaњa кoje сe oднoсe нa стручнe прaксe, a пoсeбнo у 
oднoсу нa кaтeгoриjу пoслoдaвaцa (из привaтнoг или jaвнoг сeктoрa) кojимa трeбa 
дaти приoритeт зa укључeњe у мeру стручнe прaксe.  
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Пeриoд рeaлизaциje: Jул – Oктoбaр 2020. гoдинe 
 
Рeзултaт: Студиja ”Aнaлизe прoгрaмa стручнe прaксe кoд пoслoдaвaцa у jaвнoм и 
привaтнoм сeктoру”  
 
Специфични циљ 3: Брoj oдржaних сaстaнaкa сa прeдстaвницимa држaвних институ-
циja – нajмaњe 10 – дeлимичнo рeaлизoвaнo 
 
Тoкoм 2020. гoдинe, кaкo je вeћ oбjaшњeнo у oпису рeaлизoвaних aктивнoсти, ИEН je 
рeaлизoвao вeћи брoj сaстaнaкa сa прeдстaвницимa држaвних институциja – нaру-
чилaцa прojeкaтa (Mинистaрствo oмлaдинe и спoртa, СИПРУ, Mинистaрствo рaдa, 
зaпoшљaвaњa, бoрaчких и сoциjaлних питaњa) у тoку и трaдициoнaлних пaртнeрa 
(Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Mинистaрствo здрaвљa, итд.). 
Jeдaн oд приoритeтa у нaрeднoм пeриoду прeдстaвљaћe успoстaвљaњe сaрaдњe сa 
прeдстaвницимa oстaлих институциja. 
 
4.1.3 Центар за међународну сарадњу  
 
У складу са основним циљем центра, који је пружање подршке истраживачима у реа-
лизацији међународних научних и стручних активности, пре свега у складу са правил-
ником о вредновању научноистраживачког рада и Законом о науци и истраживањима, 
током 2020. године реализовале су се активности које су постављене Планом активно-
сти Центра за међународну сарадњу за 2020. годину (као део „Плана пословања Инсти-
тута економских наука за 2020. годину“), у оквиру којег је предвиђена реализација спе-
цифичних циљева.  
 
Реализација активности у 2020. години предвиђених планом рада 
 
Специфични циљ 1. Наставак рада на умрежавању и јачању научне сарадње са инсти-
туцијама у иностранству у циљу учешћа на заједничким скуповима и публиковању ра-
дова. 

- У току 2020. године је организована међународна научна конференција у са-
радњи са Економским институтом из Скопља.  

- Јачање мреже је реализовано и кроз активности 3 COST акције.  
- Посебно се истиче добијање пројекта Фонда за науку у програму сарадње са ди-

јаспором.  
- Реализован је и значајан број заједничких публикација са колегама из других 

земаља. 
 

Специфични циљ 2. Продубљивање отпочете сарадње са групом научних институција 
quadrilateral који постаје hexalateral 

- Настављена је хексалатерална сарадња са Институтима из Беча, Будимпеште, 
Загреба, Љубљане и Варшаве. За април 2020 је био заказан скуп представника 
свих института у Загребу. Због мера затварања граница, састанак је одложен за 
2021. годину.  
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Специфични циљ 3. Издавање публикације SEE Outlook 
 

- Од 2019. године ИЕН је преузео издавање публикације SEE Outlook од Економ-
ског института у Загребу.  

- У току године су објављена два броја часописа, у складу са планом и динамиком 
објављивања 

 
Специфични циљ 4. Реализација започетих и пријављивање на нове међународне 
пројектно-истраживачке активности реализоване у склопу фондација IPA, 
Horison2020, SDC и DTP, USAID, V4 plus. 
 

- Настављена је реализација пројекта HumMingBird – Унапређење мера миграција 
кроз мултидимензионални приступ из програма Хоризонт 2020. Током 2020 го-
дине су реализоване све активности ИЕН у оквиру радног пакета 2 „Gaps in 
Migration Theories and Data“. Учешће је подразумевало прикупљање извора по-
датака о мигрантима који пролазе кроз Србију, учествовање на међународној 
конференцији „Mind the gap: critical perspectives on migration theories and data“. 
Тим ИЕН је учествовао и на редовним састанцима глобалног тима, као и састан-
цима везаним за рани пакет 9 „Listening to migrants: collection of qualitative data“.  

- Настављена је реализација пројекта „Студија изводљивости јавно-приватног 
партнерства у предшколском образовању“, у сарадњи са Универзитетом у 
Антверпену. Осим редовних састанака, у децембру 2020. је била одржана диску-
сија драфта пројекта са УНИЦЕФ-ом. 

- Одобрен је пројекат Фонда за науку у оквиру програма сарадње са дијаспором – 
„Impact of ICT on Unemployment Factors in Spain and Serbia - a Comparative Analysis 
for Practical Recommendations“, у сарадњи са CEMFI. 

- Крајем 2020. године, одобрен је пројекат „Analysis of value chains in the Western 
Balkans economies – Enriching potential for regional cooperation in priority areas“. 
Водећи партнери: The Vienna Institute for International Economic Studies, 
Economica и Joint Research Centre (JRC). 

- Настављена је реализација COST акције CA18215 – „China In Europe Research 
Network“. Током 2020. године, био је одржан MC meeting (састанак Управног 
одбора COST акције), округли сто “CHINA IN EUROPE - State of the Union?” и 
састанци радних група, 5. и 6. марта 2020, у Лисабону, Португал. Такође, било је 
одржано неколико виртуелних радионица и састанака радних група. У периоду 
од 29. септембра до 8. новембра, у оквиру краткорочне научне мисије „Chinese 
construction projects in the Balkans: a baseline study“, на ИЕН је боравила Imogen 
Liu, докторант Факултета уметности и друштвених наука Универзитета у Ма-
астрихту.  

- Истраживачи ИЕН су се укључили у још две COST акције: CA 19130 – „FinTech and 
Artificial intelligence in Finance - Towards a transparent financial industry“ и CA 
19129 „Decolonizing development“.  

o У оквиру CA19130, до сада је одржан први MC meeting (састанак Управног 
одбора COST акције) 15.09.2020. године. Сем тога, чланови тима са ИЕН су 
неколико пута присуствовали виртуелним сесијама, радионицама и пре-
давањима које су се периодично одржавале у оквиру Акције.   



28 
 

o У оквиру CA 19129, било је одржано неколико виртуелних састанака, ра-
дионица и предавања, укључујући MC meeting од 14.09.2020. 

- Пријављена је COST  акција „Platform of policy Evaluation community for improved 
EU policies and better acknowledgement“. 

- Настављена је сарадња и припрема пројектне пријаве за програм V4+. 
- Пријављено је два пројекта билатералне сарадње: „Economy-environment nexus 

in the Danube Region: Causality and regional differences“ (у сарадњи са Ulm 
University of Applied Sciences, Немачка) и „Digital Entrepreneurship Competencies 
of Students in Serbia and Turkey“ (у сарадњи са Dokuz Eylul University, Турска).  

- Није одобрен пројекат „Electrify Serbia“ са водећим партнером са Ulm University 
of Applied Sciences, Немачка 

 
Специфични циљ 5. Наставак на реализацији рада конзорцијума 6 институција за ре-
ализацију пројектних активности финансираних од стране Bloomberg фондације за 
контролу пушења. 
 

- Пројекат Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in Low-and Middle-
Income Countries, након успешно завршене треће године реализације је проду-
жен и за период 2021-2022. У склопу рада на пројекту је реализован већи број 
активности, између осталог, конференција у Берлину у фебруару 2020, већи 
број онлине презентација резултата, као и објављивање свих резултата на сајту 
пројекта. 

 
Приходи од међународних пројеката су стабилни и сада чине 20% укупних прихода 
ИЕН. 
 
4.1.4 Центар за сарадњу са привредом 
 
У 2020. години у оквиру Центра за сарадњу са привредом (ЦСП) циљеви пословања ре-
ализовани су кроз низ планираних активности. Највећи број активности је реализован 
у складу са планом и планираним резултатима. У одређеном броју случајева реализо-
ване су додатне активности које нису биле предвиђене планом, а чије иницирање је 
подстакнуто текућим пословним активностима и приликама у којима су се исте одви-
јале. У појединачним случајевима забележено је и одсуство реализације планираних 
активности. Неке од планираних активности које нису реализоване у текућој послов-
ној години, пренете су у план рада ЦСП за наредну пословну годину, док су, услед те-
куће динамике пословања, појединачне нереализоване раније планиране активности, 
искључене из будућег плана рада ЦСП. Аналитички посматрано, у току 2020. године 
ЦСП је реализовао следеће активности: 
 
Специфични циљ 1: Промоција услуга и повећање видљивости ЦСП 
 

Мапирање потенцијалних корисника услуга ОЦСП извршено је реализацијом три ак-
тивности:  
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- А.1.1. Објављивање описа активности и каталога услуга ЦСП на интернет стра-
ници ИЕН – Каталог услуга и опис активности ЦСП је завршен, а објављивање 
истих на интернет страници ИЕН је предвиђенo је током 2021. 

- А.1.2. Реализација истраживања за потребе Привредне коморе Србије (ПКС) - За 
потребе ПКС извршена је анализа и оцена кључних финансијских перформанси 
средњих предузећа регистрованих на територији Републике Србије (РС) у сек-
тору Ц – Прерађивачка индустрија. Анализа вредности кључних финансијских 
перформанси, обухвата период 2017-2018. година и  пружа могућност оцене 
приносног и финансијског положаја предузећа по делатностима прерађивачке 
индустрије. Анализом новчаних токова извршена је оцена односа прилива и 
одлива готовине по различитим основама. Од представника ПКС добијена је 
писмена потврда да ће резултати истраживања бити објављени у неком од њи-
хових наредних Билтена. 

- А.1.3. Анализа економско-финансијске моћи средњих предузећа у РС у сарадњи 
са ПКС – Завршена је анализа економско-финансијске моћи средњих предузећа, 
за период 2014-2018. година, и публикована у стручној публикацији „Нацио-
нална мрежа средњих предузећа у Републици Србији“ (НМСП). У 2020. години 
започета је и анализа економско-финансијске моћи средњих предузећа, за пе-
риод 2015-2019. година, док се издавање истоимене стручне публикације, са на-
веденим подацима, очекује у 2021. години. 

- А.1.4. Промоција публикације НМСП у сарадњи са ПКС – Сви бројеви стручне 
публикације НМСП у РС доступни су на интернет страници ИЕН: 
https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/nmsp/issue/archive. Од 2020. године, 
ПКС постаје партнер у изради публикације и исту промовише кроз своје канале 
комуникације. Промоција публикације у сарадњи са ПКС кроз стручне скупове 
и сличне догађаје, изостала је у 2020. години, услед деловања SARS-CoV2 корона 
вируса који је проузроковао епидемију COVID-19. Потпуна реализација ове ак-
тивности очекује се у наредном пословном периоду. 

-  
Специфични циљ 2: Успостављање сарадње са институцијама/привредним друш-
твима циљу пласмана услуга ЦСП и реализације научноистраживачког рада 
 
У оквиру Специфичног циља Успостављање сарадње са институцијама/привредним 
друштвима циљу пласмана услуга ЦСП и реализације научноистраживачког рада реа-
лизоване су следеће активности:  

 
- А.2.1. Успостављање контакта са институцијама које се могу јавити као потен-

цијални наручиоци пројеката сарадње са привредом и промоција услуга ИЕН – 
У 2020. години настављена је споменута сарадња са ПКС са којом ИЕН има и пот-
писан споразум о сарадњи. Планом су предвиђена најмање 3 састанка са слич-
ним релевантним институцијама/привредним друштвима и потписивање нај-
мање једног споразума о сарадњи. Иако је посредно, у сарадњи са колегама из 
SEVOI Financial Consulting, одржано неколико састанака, потписивање споразума 
о сарадњи са релевантним институцијама/привредним друштвима је у 2020. го-
дини изостало. У оквиру ЦСП, 19. новембра, организован је састанак са пред-
ставницима градске управе Града Чачка. Састанак је значајан из разлога што се 

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/nmsp/issue/archive
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реализација активности које су биле предмет састанка очекује у будућем  пери-
оду. На састанку су се разматрале могућности ИЕН да реализује пројекат чији би 
циљ био израда Плана развоја града Чачка. 

- А.2.2. Успостављање контакта са привредним друштвима (велика привреда и 
МСП) – У 2020. години планирана су најмање по два састанка са МСП и великом 
привредом. Са МСП одржано је више састанака у циљу разматрања могућности 
реализације комерцијалног пројекта за потребе привредног субјекта из сектора 
МСП. Након састанка, одржаног 21. јануара 2020. године, са председником 
општине Сурчин, у обзир је узето разматрање идеје о могућности реализације 
пројекта ревитализације Рибњака у Бечмену. У циљу што квалитетнијег при-
ступа и изналажења адекватног решења, дана 05. фебруара 2020. године, одр-
жан је састанак са представницима Института за економику пољопривреде 
(ИЕП). Заједно са колегама из ИЕП-а представници ИЕН су 13. фебруара посе-
тили Рибњак Бечменска бара након чега су и саставили предлог за израду  сту-
дије изводљивости о формирању спортско-рекреативног центра Бечменска 
бара и исплативост улагања у инфраструктурни пројекат. Позитиван одговор о 
реализацији наведене Студије је изостао. Са представницима велике привреде 
у 2020. години није одржан ниједан састанак. 

- А.2.3. Успостављање контакта и сарадња са институцијама/привредним друш-
твима у циљу реализације научноистраживачког рада – Планирана сарадња са 
Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде је требало да се ре-
ализује, пре свега кроз добијање микроподатака о малим и средњим предузе-
ћима и пољопривредним газдинствима регистрованим у агробизнису, ради њи-
ховог коришћења у докторској дисертацији истраживача Оливере Јовановић. У-
једно,  планирано је да се добијени микроподаци укрсте са одговарајућим јав-
ним подацима ради креирања јединствене базе података о правним лицима и 
газдинствима у области аграра. Таква база би значајно допринела даљим истра-
живањима у области економике аграра.  Иницирање сарадње са Управом за а-
грарна плаћања (при Министарству) започето је у марту 2019. године. Након 
неколико дописа о предмету сарадње и достављању свих детаљних и релеван-
тних информација о теми истраживања, организована су четири састанка у 
2019. години са руководиоцем  и представницима одељења за рурални развој. 
Иако је заинтересованост за истраживање била изузетна, позитиван одговор о 
доступности података у 2019. године је изостао. Након поновног иницирања 
састанка и обновљеног Захтева за приступ информацијама, уследила су и два 
додатна састанка током прве половине 2020. године: један са руководиоцем о-
дељења за рурални развој и други са руководиоцем правне службе и особом за 
одобравање приступу информацијама од јавног значаја. Званичан одговор 
Управе за аграрна плаћања јесте да тражени подаци нису доступни за анализу 
трећим лицима (заштита личности и исправност података). Online састанак одр-
жан током друге половине 2020. године са представником Сектора за одобра-
вање плаћања подстицаја Управе за аграрна плаћања имао је за циљ поновно 
указивање на значај научно-истраживачког рада у планирању и реализацији по-
литике субвенционисања, као и на значај доступности микро података у науч-
ним истраживања. Позитиван одговор о приступу микро подацима је поново и-
зостао, уз упућивање истраживача на коришћење званичних публикација 
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Министарства и Управе за аграрна плаћања ради проналажења агрегатних по-
датака. У 2020. години циљу реализације научноистраживачког рада одржано 
је више састанака са релевантним институцијама али је планирана помоћ при-
ликом прикупљања података изостала.  

- У циљу реализације научноистраживачког рада успостављени су и контакти са 
привредним друштвима. Извршено је анкетно истраживање. Анкетно истражи-
вање је спроведено у циљу истраживања утицаја епидемије узроковане вирусом 
SARS-COV-2 на пословање привредних субјеката у Републици Србији. Узорак над 
којим је спроведено анкетирање броји 3.321 привредних друштава. Број реали-
зованих анкета је 10%, односно на анкету је одговорило 352 привредна друш-
тва. Истраживање је спроведено у периоду март-април 2020. године. Такође, у 
циљу реализације научноистраживачког рада настављена је сарадња са ERENET 
- Entrepreneurship Research And Education Network Of Central European Universities. 
Сарадња је настављена реализацијом истраживања на тему: The Role of 
Microfinance in Development of SMEs in Republic of Serbia. 

 
 

Специфични циљ 3: Иницирање и реализација пројеката 
 
У оквиру Специфичног циља Иницирање и реализација пројеката реализована је сле-
дећа активност:  

 
- А.3.1. Иницирање и реализација пројеката - У 2020. години планирано је да се 

пошаљу најмање три пријаве на тендер и да се реализују најмање два пројекта.  
Послата је једна пријава на тендер која није прихваћена. У питању је пријава 
пројекта од 10.03.2020. године (бр. понуде: 109/2020). Пријава је резултат одго-
вора на Позив за достављање понуда за ангажовање економског експерта за 
потребе Пројекта за унапређење оквира за давање Референтни број: 20204 - 
ПДВ НА ДОНАЦИЈЕ У ХРАНИ. Међутим, по питању броја реализованих пројеката 
план је испуњен.  

- У оквиру ЦСП реализована су два пројекта. Пројекти који су реализовани ини-
цирани су личним контактима руководиоца пројекта. У питању су следећи про-
јекти: 

a) „Процена вредности акција и капитала и пружање консултантских услуга 
у вези са могућом продајом сопствених акција привредних друштава АД 
Црвенка и АД Шајкашка“ 
Руководилац пројекта: Проф. др Божо Драшковић 
Наручилац: Фабрика шећера АД Црвенка 

b) „Израда елабората о трансферним ценама привредног друштва Profilco 
Yu Србија“ 
Руководилац пројекта: Проф. др Божо Драшковић 
Наручилац: Предузеће за трговину и израду конструкција Profilco Yu 
д.о.о., Београд 
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Специфични циљ 4: Континуирано унапређење активности ЦСП и извештавање о 
раду 
 
 

У оквиру Специфичног циља Континуирано унапређење активности ЦСП и извешта-
вање о раду реализоване су следеће активности:  
  

- А.4.1. Праћење активности Центра за професионалне вештине - У првом полу-
годишту 2020. године реализован је курс „Књиговодство“ који је започет у 2019. 
години. Курс „Књиговодство“ који се реализује у оквиру Центра за професио-
налне вештине трајао је у периоду је 30.10.2019 - 31.01.2020. година. Курс је по-
хађало 12 полазника. С друге стране, услед утицаја епидемије узроковане виру-
сом SARS-COV-2 није реализована активност која се односи на покретање једног 
циклуса пилот програма обуке: покретање Интернет стартуп-ова. Из истих раз-
лога летња школа економетрије отказана је до даљњег. 

- А.4.2. Припрема извештаја о раду Центра за 2020. годину – Руководилац центра 
је реализовао активност која се тиче припреме полугодишњег и годишњег 
извештаја о раду ЦСП. 

- А.4.3. Припрема Плана активности ЦСП за 2021. годину - Руководилац центра је 
реализовао активност која се тиче припреме годишњег плана рада ЦСП. 

 

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

- Дата центар Србија за друштвене науке (DCS) 
- Дигитaлни рeпoзитoриjум рaдoвa ИEН (ИРИЕС) 
- Одељење за електронску дисеминацију и подршку истраживањима (COBISS, 

Open Journal System, веб презентација ИЕН, репозиторијум научних публикација 
ИРИЕС и База радова истраживача ИЕН). 

 
Активности ова три сегмента су одвојене, али постоји преклапање ангажовања запо-
слених. Сервиси које Центар опслужује представљени су графиконом у наставку.  
 
Активности реализоване у 2020. години биле су усклађене са општим и специфичним 
циљевима Центра за дигиталне ресурсе ИЕН.  
 
У току 2020. године Центар за дигиталне ресурсе ИЕН је у сегменту рада Дата центра 
Србија за друштвене науке (у даљем тексту: ДЦС) реализовао активности прилагођене 
измењеним условима након избијања пандемије Covid-19. Највећи број активности 
које су подразумевале лични контакт реализоване су путем виртуелних контаката, 
састанака и радионица. У 2020. години Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја први пут је обезбедило буџет за рад ДЦС, што је омогућило ангажовање сарад-
ника у области обраде података (ма Јелена Бановић) и подршку у области дигиталних 
технологија кроз аутосорсинг (фирма „Avana“). 
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1. Руководилац центра, др Александра Брадић-Мартиновић присуствовала је сле-
дећим он-лајн састанцима: 

a. Седмој седници Генералне скупштине CESSDA ERIC која је одржана 17. 
јуна 2020. године 

b. Осмој седници Генералне скупштине  CESSDA ERIC која је одржана 24. но-
вембра 2020. године 

c. Четрнаестом форуму пружаоца услуга (SPF – Service Provider Forum) који 
је одржан 7. априла 2020. године 

d. Петнаестом форуму пружаоца услуга који је одржан 13. октобра 2020. го-
дине 

2. Реализована је сарадња са CESSDA радном групом Widening and Journals 
Outreach WG у оквиру годишњег пројекта. Пројекат није реализован до краја и 
продужен је до половине 2021. године, а централна активност је организација 
годишњег догађаја који је предвиђен да се реализује у оквиру конференције 
IASIST у Гетеборгу, Шведска od 30. јуна до 02. јула. ДЦС је допринос пројекту дао 
кроз анализу и сугестије унапређења репозиторијума интерних материјала 
предвиђених подршци рада дигиталних архива, који се налази на Zenodo плат-
форми. ДЦС је допунио материјале за Србију који су недостајали на платформи 
(нпр. National Development Plan for Serbia), презентације са конференција, окру-
глих столова и сл.  У 2021. години предвиђено је учешће ДЦС у организацији 
централног догађаја у Гетеборгу и присуство нашег представника.  

3. Реализована је сарадња са CESSDA радном групом Training WG у оквиру годиш-
њег пројекта. ДЦС је допринос пројекту дао кроз анализу и сугестије у процесу 
креирања документа Водич за архивирање података (DAG – Data Archival Guide). 
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Такође је извршена ревизија извештаја „D1 Annual Report on CESSDA Training 
Twitter, Training Website and Event Calendar Maintenance“. 

4. ДЦС је пружио активно учешће раду CESSDA комуникационе групе, кроз ре-
довно присуство на састанцима и семинарима које је ова група организовала то-
ком године. 

5. Извршено је унапређење кључног документа ДЦС „Политике и процедуре“. Но-
вој верзији документа прилагођена су и два пратећа документа, Изјава о депо-
новању збирке података и Изјава о преузимању збирке података. Документа су 
објављена на сајту ДЦС. 

6. Креирана је и пуштена нова веб презентација ДЦС (www.datacentarserbia.com).  
7. Инсталирана је Dataverse платформа за податке, која треба да буде усклађена са 

новијом верзијом протокола за метаподатке (DDI 3.0 или више), а по препоруци 
SPF CESSDA ERIC. 

8. Током године редовно су одржавани налози на друштвеним мрежама Facebook 
и LinkedIn, на којима су објављиване најаве и вести из света дигиталних архива. 

9. Реализована активност миграције података са SEEDbase платформе, која се на-
лази у Швајцарској. Подаци су прикупљани у оквиру пројектног оквира RRPP 
(Regional Research Promotional Program), који је финансирала Швајцарска фон-
дација за науку, а депоновани и архивирани у оквиру пројекта RRPP Data Resque 
(2016/2017). У току 2020. године колеге су нас информисале да ће угасити плат-
форму и да је потребно да преузмемо своје податке.  

10. Архивиране су следеће збирке података: 
a. Survey of Tobacco Products Consumption in Serbia / Истраживање о употреби 

дуванских производа у Србији (2019); 
b. Истраживање ставова и навика истраживача у процесу управљања при-

марним истраживачким подацима у друштвеним и хуманистичким нау-
кама у Републици Србији (2012); 

c. Истраживање ставова и навика истраживача у процесу управљања при-
марним истраживачким подацима и научним публикацијама у друштве-
ним и хуманистичким наукама у Републици Србији (2020); 

d. The Role of Online Shopping in the Republic of Serbia During COVID-19 (2020) 
11. Преведена је и припремљена за промоцију публикације “FAIRy tale – a fake story 

in a trustworthy guide to the FAIR principles for Research Data”. У питању је публи-
кација коју су креирале колеге из Данског краљевског архива, а која има за циљ 
да промовише и приближи истраживачима FAIR принципе. Промоција у вирту-
елном окружењу извршена је у другој недељи 2021. године. 

12. Организовано је и спроведено примарно истраживање „Дигитализација науч-
них резултата у друштвеним и хуманистичким наукама“. Питања у анкети су 
прилагођена истраживању које је извршено у оквиру пројекта SERSCIDA 2012. 
године, како би се омогућила компарација. Анкета је додатно проширена сег-
ментом „Истраживачке публикације“, који је омогућио увид у праксу и ставове 
истраживача у вези захтева које поставља „Платформа за отворену науку РС“.  

13. Сараднице ДЦС учествовале су на следећим семинарима: 
a. SSHOC Webinar: How to improve the quality of your repository? SSHOC and 

certification of repositories (23.04.2020); 

http://www.datacentarserbia.com/
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b. Webinar – CESSDA Metadata Office – status quo, future developments & special 
focus on CMM (06.05.2020);   

c. Webinar – Finding and accessing data in the UK Data Service (14.05.2020.); 
d. Webinar: EU migration data challenges & innovative data solutions 

(19.05.2020.); 
e. UKDS webinar: Data management basics (28.05.2020.); 
f. Webinar: Harmonised data for comparative research  (15.06.2020.); 
g. Webinar: Text-Mining: Basic Processes (16.06.2020.); 
h. Webinar: Want to collect personal data? How to make the most of it whilst 

meeting requirement in data protection legislation (23.09.2020); 
i. Webinar: Key data - Longitudinal data (15.10.2020.); 
j. Webinar: Introduction to the UK Data (12.11.2020.) и 
k. Webinar: CESSDA Data Management Expert Guide (03.12.2020.). 

14. Имајући у виду да није било могуће организовати промоцију ДЦС кроз директан 
контакт са потенцијалним корисницима, припремљени су видео прилози, који 
ће бити промовисани током јануара 2021. године: 

a. Дата центар Србија за друштвене науке: Прошлост, садашњост и будућ-
ност – који представља процес развоја центра; 

b. Животни циклус истраживачких података; 
c. Преглед Стручног водича за управљање подацима (DMEG – Data 

Management Expert Guide) који је CESSDA ERIC објавила на сајту 2019. го-
дине, а у pdf верзији 2020. године. 

15. COBISS  - у току 2020. године, у систем је унето 155 радова. 
a. Редовна евиденција радова истраживача 
b. Тромесечно слање обавештења истраживачима 

16. Током године редовно је одржаван Windоws Excange Server. Е-маil сервер није ра-
дио само у периоду 25.-28. октобра 2020. због је инсталације нове верзије анти-
вирсног програма Eset.   

17. Оpen Journal System је у току 2020. године је функционисао без застоја и омогу-
ћио публиковање свих електронских публикација ИЕН. 

18. Веб презентација ИЕН. Током 2020. године регистрован је хакерски напад за 
под-сајт Дата центра Србија за друштвене науке, због чега је сајт био делимично 
доступан у периоду август-октобар. 

19. Институционални репозиторијум ИРИЕС. У току 2020. године, извршено је спа-
јање дуплог појављивања истраживача у бази. Уз то, увођењем поља „display 
name“ и „search name“ омогућено је да се у претрази аутори претражују без зна-
кова дијакритика. Такође, претрага је унапређена кроз опцију „претражи према 
департману“ и сви радови који се налазе у репозиторијуму су ретроактивно до-
дељени једном или више од понуђених департмана, што је примењено и случају 
уноса текуће истраживачке продукције. Проблема у функционисању институ-
ционалног репозиторијума није било.  

20. У Бази радова истраживача ИЕН формирано је 112 уноса различите структуре. 
Сви уочени проблеми су отклоњени. База је унапређена и додата је могућност 
излиставања датума уноса референци. Направљен је backup постојеће базе. 

21. Комерцијалне услуге 
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У току 2020. године ЦДР је пружио подршку у изградњи и одржавању институ-
ционалних репозиторијума за четири института из друштвених и хуманистич-
ких наука: 

a. Институт за економику пољопривреде, Београд (инсталација, одржавање 
и унос радова); 

b. Институт друштвених наука, Београд (инсталација, одржавање и про-
вера унетих радова); 

c. Институт за међународну политику и привреду, Београд (инсталација, 
одржавање и провера унетих радова); 

d. Институт за књижевност и уметност, Београд (инсталација и одржа-
вање). 

Сви репозиторијуми се налазе на ИЕН серверу и није било већих проблема у њи-
ховом функционисању. 

22. У децембру месецу набављен је нов сервер, који ће заменити постојећи из 2014. 
године. 
 
Током 2020. године није реализован део стратешких активности: 

a. Учешће у раду Тима за отворену науку Србије (ТОНуС) при Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја РС – није одржан ни један саста-
нак тима током 2020. године 

b. Сарадња са Фондом за науку Републике Србије и Преговори са 
МПНТР/Фондом за лекције за покретање пилот пројекта, као тест за 
испуњење података резултат примарних истраживања у области друш-
твених студија – врло је тешко или скоро немогуће успоставити комуни-
кацију са МПНТР и Фондом за науку 

c. Успостављање сарадње са Универзитетом у Београду, уз подршку 
МПНТР; и са универзитетима у Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, Универ-
зитетом Унион, Сингидунум и ФАУБС – предвиђено је било да се сарадња 
успостави на основу радионица које би организовали, што је било онемо-
гућено због пандемије 

d. Пријава пројекта у оквиру четвртог позива Western Balkans Fund, са по-
тенцијалним партнерима из Северне Македоније, Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Албаније и Косова* (уколико позив буде расписан) – није био 
расписан конкурс 

e. Припрема за почетак сертификације у Core Trust Seal – активност преба-
чена за 2021. због касног почетка активности у 2020. години (мај) 

f. Покретање иницијативе за формирање ERIC форума за Србију – било је 
предвиђено да се иницијатива покрене у оквиру ТОНуС групе која се није 
састајала 2020. године 

g. Сарадња са ESS Србија - активност пребачена за 2021. због касног почетка 
активности у 2020. години (мај) 

 
4.2 ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ 

 
Истраживачки департмани на ИЕН формирани су од 2015. године. Циљ оснивања де-
партмана унапређење конкурентне позиције и јасније профилисање истраживача. Од 
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оснивања Фонда за науку 2019. године, постала је јасна потреба за таквим приступом 
у организацији. Заједно са оперативним центрима, ови департмани обезбеђују функ-
ционисање матричне структуре, која је и промовисана програмом рада директора.  

 
Радни називи департмана који су у потпуности постали функционални од 2016. го-
дине, а уз мање корекције у 2020. години су: 

- Пословна економија  
- Међународна економија 
- Економија благостања 
- Одрживи развој 
- Секторска економија 
- Економска историја и теорија  

 
Од јуна 2020. године су именовани привремени координатори департмана, са циљем 
да се од јануара 2021. поставе на период од две године. Очекује се да ће од 2021. године 
и координатори департмана подносити годишње извештаје о раду у складу са усвоје-
ним плановима. 

 
4.3. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 
Кабинет директора чини 5 запослених у ИЕН као и 2 ангажоване особе на основу уго-
вора о допунском раду, односно уговора о делу, и то за потребе спровођења активно-
сти Интерне ревизије, као и за чишћење просторија. Од 2019. године администра-
тивно-техничке службе су саставни део кабинета директора. Кабинет директора чине 
секретаријат, рачуноводство, инфо и интернет центар, као и библиотека. Инфо и 
интернет центар престао је са ангажовањем спољног сарадника за потребе унапре-
ђења функционисања и одржавања мреже ИЕН, кога је заменила фирма Авана са којом 
Институт има потписан годишњи уговор. За потребе помоћи у раду рачуноводства то-
ком 2020. године, део послова књиговодства је пренет на агенцију Оригинал Кон. У 
истом периоду је ангажован портир преко агенције Стандард систем. Континуирану 
помоћ раду Института редовно нуди и адвокатска канцеларија. 

 
Планирана адаптација канцеларија 110 и 110а је финансирана је из сопствених при-
хода и спроведена током 2020. године.  
 
Од априла 2019. године обезбеђено је допунско здравствено осигурање за све запо-
слене у максималној вредности од 2000€ по особи годишње преко Generali осигурања, 
које је продужено и за 2020. годину путем јавних набавки. 
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5. УЧЕШЋЕ У РАДУ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА 
 
Институт економских наука учествује као један од оснивача у друга два 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 
(ЗИС), иако у њој не остварује оснивачка права пошто је Заједница оформљена као 
удружење грађана. 
 
5.1. БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА - ББА 
 
У току 2020. године је благо повећан обим сарадње између ИЕН и ББА. Спроведене сле-
деће активности током 2020. године: 

- Током године је повећан број предавача Института ангажованих на ББА, те је 
ангажован један нови истраживач у настави, чиме је заустављен тренд сма-
њења који је постојао у претходне три године. 

- Одржана је једна седница Савета ББА, која је заказана без консултација о тер-
мину одржавања са представницима ИЕН у савету. 

- Три истраживача Института су ангажована у докторским комисијама, а један 
истраживач је ангажован и као Ментор за докторанта запослену на Инсти-
туту. 

 
5.2. РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ– РАРЕИ 
 
У току 2020. године није било нових заједничких пројектних предлога. Крајем 2018. 
године измењен је Статут РАРЕИ те се 50% остварене добити дели оснивачима у 
складу са учешћем у власништву, што је по први пут исплаћено током 2020. године у 
износу од 210.000 динара на рачун ИЕН. 

 
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 повратка 
ЗИС у зграду повећан је број чланова заједнице за 16, те је остало само неколико Инсти-
тута 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 технолошки 
развој изабрана колегиница др. Мирјана Радовић-Марковић, запослена у ИЕН. Пред-
ставник ИЕН је члан председништва Заједнице. Средином 2020. је директор ИЕН, Јован 
Зубовић, изабран за члана председништва ЗИС за период од 4 године. У исто време је 
изабран и за потпредседника ЗИС за ДХ поље за исти период. 
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6. ЗАПОСЛЕНИ У ИНСТИТУТУ 
 
Основне интерне ресурсе ИEН чине запослени. У сталном радном односу у децембру 
2020. године у Институту је запослено 42 лица, oд тoгa: 

- Научни саветник 3 
- Виши научни сарадник 6 
- Научни сарадник 16* 
- Истрaживaч сaрaдник  8 
- Истраживач приправник 5 
- Teхнички сaрaдници и aдминистрaциja 4 

* напомена – један истраживач запослен крајем 2020. године је у звању Ванредни про-
фесор је у поступку избора у звање Научни сарадник. 
 
Први пут, након више од 15 година, сви запослени истраживачи са докторатом на 
Институту имају научно звање или је поступак избора у току. 
 
Докторске дисертације одбранили су:  

• Петар Мирић 25.02.2020.  
• Александар Матковић 03.09.2020. и  
• Данијела Стојановић 28.12.2020.  

 
Следећи истраживачи су напредовали у звањима: 

• Др Ивана Домазет, научни саветник 24.02.2020. 
• Др Мирјана Радовић-Марковић, научни саветник 18.05.2020. 
• Др Јован Зубовић, научни саветник 30.11.2020. 
• Др Соња Ђуричин, виши научни сарадник 08.07.2020. 
• Др Дејана Павловић , научни сарадник 21.01.2020 
• Др Марко Владисављевић, научни сарадник 23.03.2020. 
• Др Владимир Андрић, научни сарадник 18.05.2020. 
• Др Петар Митић, научни сарадник 08.06.2020. 
• Др Александар Здравковић, научни сарадник 08.06.2020. 
• Ма Марко Миљковић, истраживач сарадник 06.07.2020. и 
• Ма Јелена Бановић, истраживач сарадник 17.09.2020.  

 
Др Лари Лебедински  31.01.2020. је истекло породиљско одсуство и одсуство због неге 
детета, те се од 01.02.2020. године вратила на посао. 
 
Следећи истраживачи су засновали радни однос:  

• Ма Емилија Цветковић, истраживач приправник, почев од 20.01.2020. 
• Ма Александар Матковић, истраживач сарадник, почев од 16.07.2020. 
• Др Александар Здравковић, научни сарадник, почев од 01.10.2020. 
• Ма Милена Лазић, истраживач сарадник, почев од 01.10.2020. 
• Др Марија Лазаревић-Моравчевић, ванредни професор, почев од 01.12.2020.  

 
Прекид радног односа: 
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• Др Славиши Тасићу 05.11.2020. године на лични захтев престао радни однос 
 
Због рада у условима епидемије није организована представа у згради ИЕН поводом 
дочека Нове 2021. године, док су родитељи добили средства за пакетиће за сву децу до 
15 година старости, што је финансирано из сопствених прихода Института. 
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7. НАУЧНИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ ИНСТИТУТА 
 
Упркос отежаних услова рада у просторијама Института, у 2020. години је настављена 
динамична активност у реализацији научних и стручних скупова. 
 
7.1 НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ И СКУПОВИ 
 
У циљу подизања квалитета и дисeминaциje научних резултата истраживача, ИEН је 
самостално или у сарадњи са партнерима, oргaнизoвao вишe нaучних скупoвa и 
кoнфeрeнциja у он-лине формату: 
 

o XII Међународна научна конференција: "Emerging Trends in Business 
Economics: Towards Competitiveness, Digitalization and Financial Innovation", 
Институт економских наука и Економски институт у Скопљу, 28-
29.10.2020. 

o VIII међународна научно-стручна конференција „Innovative Aspects of the 
Development Service and Tourism“ , Ставропољ, Русија, 18.05. 2020 

o XXV Интернационални научни скуп „Стратегијски менаџмент  
и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 
СМ 2020“, Суботица, 19.05.2020. године 

o Научна конференција: ,,Изазови изучавања економске историје", Центар за 
економску историју Института економских наука, 13.11.2020. 

o Округли сто: ,,Употреба дуванских производа у Србији и илегално 
тржиште“, Институт економских наука, Београд, 10.12.2020. 

o Међународна научна конференција: "Sustainable Agriculture and Rural 
Development", Институт за економику пољопривреде, Институт економ-
ских наука, Београд, 17-18.12.2020.  

 
7.2 ПРЕДАВАЊА / ИНТЕРНЕ ОБУКЕ 
 
Током 2020. године на ИЕН нису организована предавања ни интерне обуке због пош-
товања епидемиолошким мера. 
 
Од октобра 2020. године се приступило организацији он-лине програма средњег и 
напредног конверзацијског енглеског језика. На програму је учествовало 17 запосле-
них ИЕН у периоду од 3 месеца. 

 
7.3 ЛЕТЊА ШКОЛА 
 
Двадесет друга летња школа економетрије није одржана. Иако су постојали услови да 
се школа одржи on-line предавачи који су реализовали школу 2019. године су консен-
зусом одлучили да није пожељно да се прекине са праксом одржавања школе искљу-
чиво уживо у просторијама ИЕН. 
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8. ПУБЛИКАЦИЈЕ И СТУДИЈЕ ИНСТИТУТА, РАДОВИ ИСТРАЖИВАЧА 
 
У току 2020. године Институт је објавио већи број публикација.  
 
Објављена je монографија: 

- „Економски аспекти контроле дувана и емпиријски налази у Србији“ аутора 
др Јована Зубовића, др Михајла Ђукића и Ма Оливере Јовановић 

 
 Објављен је тематски зборник: 

- " Black Swan in the World Economy 2020“,  уредника др Петра Митића и др Дарка 
Марјановића 

 
Настављено је објављивање  научних часописа: 

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

Радовић-Марковић, полугодишње 
 
Настављено је објављивања регионалног економског прегледа – SEE6 Eonomic Outlook,  
уредника Дарка Марјановића, 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 пре-
дузећа“, уредника др Соње Ђуричин и др Славица Стевановић, чији је циљ да афир-
мише сектор средњих предузећа у Србији као покретача привредне активности. 
 
И поред отежаног рада у условима пандемије, као и нејасног система финансирања на-
учноистраживачког рада кроз привремено финансирање у прелазном периоду у 
складу са Законом о науци и истраживањима, остварен је значајан број објављених ра-
дова највећег броја истраживача ИЕН у 2020. години. Преглед објављених радова је дат 
у табели у наставку: 
 

Категорија број  
резултата 

М14 – Студија/поглавље у књизи М12 5 
M21а - Рад у међународном часопису изузетних вредности 1 
М21 - Рад у врхунском међународном часопису 2 
M22 –Рад у истакнутом међународном часопису 6 
М23 – Рад у међународном часопису 5 
М24 – Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном 
одлуком 4 

М28 /М29– Уређивање међународног научног часописа на годишњем 
нивоу 1 

М30 – Зборници међународних научних скупова 43 
М42 – Монографија националног значаја, 2 

https://www.library.ien.bg.ac.rs/index.php/monog/article/view/1296
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М43 – Монографска студија 3 
М44 – Поглавље у књизи М41 1 
М45 – Поглавље у књизи М42 11 
M49 – Уређивање тематског зборника в националног значаја 1 
М50 – Часописи националног значаја 24 
M60 – Зборници скупова националног значаја 5 
M70 – Одбрањена докторска дисертација 3 
Укупно  115 
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9. АКТИВНОСТИ НА ИЕН 
 
9.1 КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА 
 
У току јуна месеца 2020. године спроведена је пета анкета међу истраживачима ИЕН о 
условима рада на Институту. Просечна вредност добијених резултата је приказана у 
табели (напомена 1- најлошије 7- најбоље): 
 

Питање 2015 2018 2019 2020 
Услови рада у ИEН (инфраструктура) су добри 4,6 5,9 6,0 6,2 
Услови рада (међуљудски односи) су добри 4,8 5,0 4,2 5,0 
Капацитет истраживачког особља je висок 4,1 4,8 4,7 5,1 
Квaлитeт рaдних тимoвa je дoбaр 4,4 5,0 4,6 5,1 
Aдминистрaтивнo oсoбљe квaлитeтнo oбaвљa свoj пoсao 4,5 5,6 6,0 6,2 
Oбим пoслa ниje прeвeлик 4,8 5,3 4,8 4,8 
Висинa зaрaдe oдгoвaрa oбиму пoслa 4,0 4,6 4,8 5,5 
Зaрaдa сe исплaћуje рeдoвнo и блaгoврeмeнo 6,3 7,0 7,0 7,0 
Финансијска подршка зa истраживање je довољна зa квалитетан рaд 2,6 4,8 4,7 4,9 
Oбeзбeђeн je рaд нa изaзoвним aктивнoстимa 3,3 5,4 4,5 5,4 
Диспeрзиja пoслoвних aктивнoсти je дoвoљнo ширoкa 4,4 5,6 5,2 5,4 
Могућност умрежавања (Networking) је добра 4,8 5,6 5,0 5,0 
Фирмa подржава крeaтивнoст, инoвaциje и стaлнo унaпрeђeњe 4,6 6,0 5,0 5,8 
Стaлнa oбукa зaпoслeних je зaдoвoљaвajућa 4,0 5,0 4,6 4,8 
Сaрaдњa сa пaртнeримa у зeмљи je дoбрa и кoриснa 4,0 5,0 4,3 4,5 
Сaрaдњa сa пaртнeримa у инoстрaнству je дoбрa и кoриснa 4,6 5,4 4,2 4,7 
Сaрaдњa сa ББA je дoбрa и кoриснa 4,2 5,1 4,1 4,2 
Сaрaдњa сa Mинистaрствoм зa нaуку je квaлитeтнa 3,7 4,8 5,0 5,0 
Сaрaдњa сa oстaлим држaвним oргaнимa je зaдoвoљaвajућa 3,3 4,5 4,3 4,8 
Кoнкурeнциja немa вeлики утицaj нa рaд ИEН 4,3 4,7 4,7 4,9 
Прoцeдурe и пoлитикe нa ИEН су jaснe и свeoбухвaтнe 4,6 5,7 5,3 5,3 
Зaпoслeнимa су jaснo прeдстaвљeни стрaтeшкa oриjeнтaциja и циљeви 4,8 5,9 5,3 5,7 
Кoмуникaциja мeђу зaпoслeнимa у ИEН je дoбрa 5,0 5,1 4,2 5,1 
Фирмa je флeксибилнa прeмa личним и пoрoдичним oбaвeзaмa 5,8 6,5 6,3 6,6 
Зaпoслeни су пoнoсни нa зaпoслeњу у ИEН 4,9 6,2 6,0 6,2 
Moтивисaнoст зaпoслeних je нa висoкoм нивoу 3,8 4,9 4,5 5,3 
Зaдoвoљaн/зaдoвoљнa сaм свojим стaтусoм у фирми 4,8 6,4 5,6 6,1 
Вeруjeм дa ћу рaдити нa ИEН зa 5 година 5,3 6,0 5,9 6,2 

 
На основу истраживања из ранијих година реализоване су одређене корекције у раду 
кабинета и осталих органа института. Резултати остварени у 2020. години бољи су или 
исти у односу на 2019. годину у свим категоријама. Закључак је да су промене, које су 
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наступиле у другом мандатном циклусу, које су биле узрок пада субјективног осећаја 
задовољства на раду током 2019. године, током 2020. године прихваћене од стране 
истраживача. Ови резултати су у великој мери узети у обзир приликом започињања 
израде нове Стратегије Института за период 2021-2025. Индикативно је да годинама 
не долази до значајне промене оцене по питању обима посла. Очекује се да ће се ова 
оцена додатно смањити као последица примене новог Закона о науци и истражива-
њима, који уводи додатне обавезе запосленима. Приметно је и да је оцена о сарадњи са 
ББА најмања од свих. Тим поводом је већ одржан већи број састанака, са циљем да се 
сарадња унапреди на обострану корист. Као што је напоменуто у извештајима из ра-
нијих година, највећи изазов у наредном периоду ће бити да се одржи овако висок 
ниво задовољства запослених истраживача. 
 
На прослави годишњице Института 4.12.2020. додељене су две награде за научни 
допринос. Награда Ана Јашко, за највећи допринос младих истраживача је додељена 
др Аиди Ханић, за руковођење интерним пројектом „Black Swan in the World Economy 
2020“, а награда за најбољег истраживача др Томислав Поповић је додељена др Ми-
лени Којић, за објављивање два рада у категорији М21.  
 
На дан прославе годишњице института додељене су јубиларне награде на Институту. 
 
Meђунaрoднa и домаћа сaрaдњa - ИEН током 2020. године није потписао нове уго-
воре o мeђунaрoднoj нaучнoj и пoслoвнoj сaрaдњи. 
 
Институт је током 2020. године извршио набавку опреме укупне набавне вредности 
од 2.545 хиљада РСД, од чега се на рачунарску опрему односи 1.892 хиљаде РСД, а оста-
так на канцеларијски намештај и осталу опрему.  
 
Током 2020. године је спроведена додатна провера и усаглашавање општих аката ИЕН: 
        

- Процедуре Центра за дигиталне ресурсе од 24.01.2020. године 
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки бр. 184 од 15.06.2020. 

године 
- Допуна акта о процени ризика број 619/1 од 15.07.2020. године 
- План превентивних мера за спречавање појаве и ширење епидемије заразне 

болести у Институту економских наука бр. 206 од 16.07.2020. године 
- Правилник о реализацији тржишних пројеката број 133/2017-1 од 03.08.2020. 

године. 
- Правилник на набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује број 

246/2020 од 01.09.2020. године 
 

Предмет Одлуке суда Ток поступка 
Иванка Пешаковић - ИЕН 
3 III бр. 1470/16 ( тужиља 
тужила ИЕН – незадо-
вољна износом 

Тужиља је уложила жалбу Врховном 
касационом суду на пресуду Апелаци-
оног суда у Београду којом се преина-
чује Пресуда Првог основног суда у 

Поступак у 
току 
 



46 
 

отпремнине који јој је 
исплаћен због одласка у 
пензију) 

Београду 3П1 бр. 819/18 од 
16.05.2018. године 

Вредност 
спора: 
34.318,00 ди-
нара 

Марко Маловић - ИЕН 
1 П1 бр. 997/18 

Тужба  за поништај Анекса уговора о 
раду 

Поступак у 
току 
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10. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
 
10.1 ПРИХОДИ 
 
Институт је током 2020. године остварио укупне приходе у износу од 124.806 хиљада 
РСД, при чему су пословни приходи у износу од 123.486 хиљада РСД доминантни.  
Износ од 2.157 хиљада РСД је приликом израде годишњег Извештаја о пословању за 
2020. годину 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. 
 
Разграничени приходи се односе на следеће пројекте: 

• Међународни пројекат: Horizon 2020 HumMingBird (1.149 хиљада РСД) 
• Међународни пројекат: Accelerating Progress on Effective Tobacco Tax Policies in 

Low- and Middle-  Income Countries (400 хиљада РСД) 
• Пројекат Фонда за науку РС: Impact of ICT on Unemployment Factors in Spain and 

Serbia - a Comparative Analysis for Practical Recommendations (455 хиљада РСД) 
• Институт за економику пољопривреде (83 хиљаде РСД) 
• Институт друштвених наука (70 хиљада РСД) 

 
За обрачун разграничених прихода је коришћен званични средњи курс динара на дан 
31.12.2020. године, званична курсна листа НБС број 254: ЕУР 117,5802; УСД 95,6637. 

 
Структура прихода ИЕН у 2019. години 

 

Позиције прихода План 2020. 
(у РСД) 

Реализација 
2020. 

(у РСД) 
Приходи од Министарства 86.000.000,00 89.732.878,46 
Приходи од сарадње са привредом 2.000.000,00 1.474.147,47 
Приходи од међународних и стратешких пројеката 37.000.000,00 31.923.414,89 
Остали пословни приходи (научна звања, обуке, 
летња школа, платформа) 500.000,00 355.173,06 

Приходи од учешћа у добити 1.000.000,00 941.259,02 
Остали непоменути приходи 400.000,00 378.676,63 

Укупни приходи  126.900.000,00 124.805.549,53 
 

Планиране вредности прихода су преузете из Коригованог финансијског плана посло-
вања ИЕН за 2020. годину. Финансијски план је коригован 06.07.2020. године због но-
вонастале ситуације проузроковане епидемијом вируса Covid-19 и на основу интерних 
и екстерних фактора који су могли бити предвиђени и утицати на пословање ИЕН до 
краја 2020. године. Реализоване вредности прихода су анализиране на основу финан-
сијских извештаја Института и друге интерне документације.  
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Укупни приходи који су реализовани у 2020. години су за око 2% мањи у односу на 
планирану вредност. Реализоване вредности већине позиција прихода у 2020. години 
бележе смањење у односу на планиране вредности у истом периоду.  

• Приходи од Министарства су за око 4% већи у односу на планиране приходе.  
Разлог повећања је запошљавање нових истраживача и повећање зарада за де-
цембар месец 2020. године; 

• Реализовани приходи од сарадње са привредом су мањи у односу на планиране 
вредности. Разлози смањења су немогућност уговарања нових пројеката у усло-
вима епидемије и преусмеравање истраживача на пријаве пројеката Фонда за 
науку РС; 

• Приходи од међународних и стратешких пројеката су реализовани у вредности 
која је за 14% мања у односу на планирану, пре свега због смањења обима реа-
лизације потписаних уговора које је настало услед немогућности међународних 
путовања. Део прихода у износу од 12.511 хиљада РСД, који је остварен у међу-
народној сарадњи, је трансферисан подизвођачима из других земаља;  

• Остали пословни приходи су реализовани у вредности која је за 29% мања у од-
носу на планирану вредност, због немогућности реализације Летње школе 
економетрије и обука у оквиру Центра за професионалне вештине у 
просторијама ИЕН; 

• Приходи од учешћа у добити, које ИЕН остварује на основу оснивачких права 
која има у два повезана правна лица (Београдска банкарска академија – 
Факултет за банкарство, осигурање и финансије - ББА; Регионална агенција за 
развој– РАРЕИ), су скоро у потпуности реализовани у односу на планиране 
вредности; 

• Остали непоменути приходи реализовани у 2020. години се односе на остале 
финансијске приходе и остале расходе и на нивоу су планираних вредности. 
 

Стратегијом развоја Института за период 2017-2020 (Стратегија ИЕН2020) су уведени 
индикатори за праћење пословних резултата. Планиране вредности индикатора су 
преузете из Стратегије ИЕН2020, док су реализоване вредности анализиране на 
основу финансијских извештаја Института и друге интерне документације.  

  
Финансијски индикатори успеха (стопа промене или учешће у %) 

 Показатељи План 2020. Реализација 
2020. 

Стопа раста прихода (%)  3,9 3,5 
Број домаћих пројеката (ком) 16 9 
Број међународних и стратешких пројеката (ком) 9 13 
Основне зараде запослених (%) 61,6 75,4 
Зараде запослених из осталих извора (%) 34,3 14,8 
Накнаде спољних сарадника ИЕН (%) 5,3 
Накнаде запослених и јубиларне награде (%) 4,1 4,5 
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Реализоване вредности финансијских индикатора успеха у 2020. години бележе одре-
ђена одступања у односу на планиране вредности у истом периоду.  

• Приходи су у 2020. години повећани у односу на претходну годину, тако да је 
планирани раст прихода остварен али на нешто нижем нивоу (3,5%) у односу 
на план (3,9%); 

• Број домаћих пројеката је у Стратегији ИЕН2020 планиран на основу пројеката 
Министарства и пројеката сарадње са привредом. Број домаћих  пројеката који 
су реализовани у 2020. години је мањи у односу на планирани број. Разлози су 
промена начина финансирања института од стране Министарства и смањење 
броја пројеката сарадње са привредом. Крајем 2020. године је започета реали-
зација два пројекта Фонда за науку РС; 

• Број међународних и стратешких пројеката који су реализовани у 2020. години 
је значајно већи у односу на планирани број, због потписивања нових уговора о 
реализацији стратешких и међународних пројеката у 2020. години. 
 

Финансијски индикатори у Стратегији ИЕН2020, који се односе на планирану струк-
туру зарада, накнада и осталих личних расхода, обухватају зараде из буџета, зараде из 
осталих извора и накнаде и јубиларне награде, при чему су у зараде из осталих извора 
и накнаде укључени и трошкови накнада на име ауторских и уговора о делу спољних 
сарадника и накнаде трошкова на име службених путовања других физичких лица. 
Структура зарада, накнада и осталих личних расхода, забележена у 2020. години, обу-
хвата основне зараде запослених, зараде запослених из осталих извора, накнаде запо-
сленима и јубиларне награде и као посебну ставку зараде и накнаде спољних сарад-
ника ИЕН. 

• Учешће основних зарада запослених у укупним зарадама и накнадама је у 2020. 
години на већем нивоу у односу на планиран, јер је забележено повећање при-
лива од Министарства на име зарада и повећање броја истраживача у 2020. го-
дини; 

• Зараде запослених из осталих извора се односе на накнаде по основу ауторских 
уговора и уговора о делу и у 2020. години бележе мање учешће у укупним зара-
дама и накнадама у односу на планиране вредности, јер су у план укључене нак-
наде по основу ауторских и уговора о делу спољних сарадника ИЕН. Примања 
запослених у администрацији, која су претходних година реализована кроз ау-
торске и уговоре о делу, су у 2020. години реализована кроз исплату увећане 
зараде, што такође утиче на смањење учешћа зарада запослених из осталих 
извора; 

• Накнаде запосленима и јубиларне награде бележе благо повећање учешћа у у-
купним зарадама и накнадама у односу на планиране вредности;  

• Накнаде спољних сарадника ИЕН се односе на накнаде по основу ауторских и 
уговора о делу и накнаде трошкова на име службених путовања других физич-
ких лица, и чине 5,3% укупних зарада и накнада у 2020. години. 
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Структура прихода ИЕН у % 

Позиције прихода 2020 
план 

2020 
реализација 

Приходи од Министарства 71,9 60,0 
Сарадња са привредом 1,2 14,0 
Међународни и стратешки пројекти 25,6 24,0 
Остали пословни приходи (научна звања, обуке, 
летња школа, платформа) 0,3 0,1 
Остали непоменути приходи 1,1 1,9 

 
Реализоване вредности индикатора структуре прихода у 2020. години бележе одре-
ђена одступања у односу на планиране вредности у истом периоду.  

• Реализовано учешће прихода од Министарства у укупним приходима Инсти-
тута у 2020. години је веће у односу на планирано, делом због повећања прихода 
од Министарства, али и због смањења учешћа прихода по основу сарадње са 
привредом у укупним приходима; 

• Учешће прихода по основу међународних и стратешких пројеката је у 2020. години 
благо изнад нивоа планиране вредности; 

• Приходи од научних звања су планирани на нивоу од свега 0,1% укупних ИЕН 
прихода у 2020. години. Реализоване вредности су нешто веће (0,3%) јер Остали 
пословни приходи, осим прихода од избора у научна звања, обухватају и при-
ходе по основу услуга подршке другим институтима за подизање Институцио-
налних репозиторијума научних радова на платформи ePrints. 

• Остали непоменути приходи који обухватају финансијске и остале приходе у-
чествују у укупним приходима у 2020. години са 1,1% што је ниже у односу на 
планиране вредности.  

 
10.2 РАСХОДИ 

  
Институт је током 2020. године остварио укупне расходе у износу од 124.748 хиљада 
РСД, при чему су пословни расходи у износу од 123.870 хиљада РСД доминантни.  
 
Планиране вредности расхода су преузете из Коригованог финансијског плана посло-
вања ИЕН за 2020. годину, док су реализоване вредности анализиране на основу фи-
нансијских извештаја Института и друге интерне документације.  
 

Структура расхода ИЕН у 2020. години 

Позиције расхода Конто План 2020  
(у РСД) 

Реализација 
2020 (у РСД) 

Канцеларијски материјал 512100 160,000 78,026 
Тонери и кертриџи 512001 200,000 200,072 
Материјал за текуће одржавање и поправке 512600 50,000 29,259 
Материјал за рачунарску опрему  512601 100,000 167,164 
Средства за одржавање хигијене 512800 120,000 74,484 
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Радови на унутрашњем уређењу простора 
(канцеларије) 

514000 500,000 407,990 
532000 

Сервис и одржавање климе 514200 
532000 10,000 129,500 

Сервисне услуге за опрему 532001 40,000 40,678 
Ситан инвентар 515100 80,000 6,350 
Електрична енергија 513300 150,000 129,082 
Остала енергија (даљинско грејање) 513900 550,000 491,366 

Зараде 520 76,000,000 78,073,326 521 

Ауторски и уговори о делу 522 16,300,000 15,629,968 523 
Превоз запослених на рад и са рада 529100 1,000,000 899,451 

Накнада трошкова на службеном путу - превоз 529111 348,000 291,462 
529310 

Накнада трошкова на службеном путу - смеш-
тај 

529112 
1,620,000 1,447,834 529311 

551300 
Накнада трошкова на службеном путу - днев-
нице 529113 250,000 216,682 

Накнада за коришћење сопственог аутомо-
била у службене сврхе 529120 50,000 4,844 

Накнада трошкова на службеном путу - пута-
рина 529114 0 840 

Остале накнаде запосленима 
529191 

1,050,000 1,286,890 5290 
529220 

Поштанске услуге 531501 7,000 15,474 

Фиксна и мобилна телефонија 531500 180,000 164,074 531502 
Такси и rent-a-car услугe 531600 20,000 10,950 
Закуп пословног простора 533000 1,100,000 1,015,634 
Закупнина опреме 533400 120,000 119,392 
Закуп сале 533001 0 32,925 

Штампање промотивног материјала 535100 150,000 128,832 535200 
Подизвођачи 536000 15,000,000 12,511,433 

Истраживања - прикупљање података 536900 
536901 130,000 231,771 

Комуналне услуге 539200 110,000 117,233 

Услуге заштите на раду и заштите од пожара 539300 60,000 32,881 

Остале производне услуге (дизајн, превод и 
сл.) 

539900 
539902 170,000 269,288 

Амортизација 540000 1,800,000 1,928,163 



52 
 

Адвокати 550100 500,000 593,500 
Књиговодствене услуге 550200 130,000 129,312 

Стручно усавршавање и котизације 550500 1,580,000 924,568 550501 
Накнаде за лиценце и софтвере 550600 800,000 737,579 
Услуга штампања публикација 550900 400,000 414,833 
Услуга чишћења просторија 550800 0 115,425 
Остале непроизводне услуге (CIP, ISBN, претр. 
цитираности и др.) 550901 20,000 13,650 

Остале непроизводне услуге (AGW, PARAGRAF) 550902 120,000 110,754 

Услуге обезбеђења 550904 700,000 717,329 

Услуге одржавања локалне мреже и сервера 550905 1,160,000 1,100,864 

Остале непроизводне услуге - достава и пако-
вање и др. 550907 10,000 4,960 

Остале непроизводне услуге (потврде, нак-
наде и др.) 550909 20,000 6,000 

Репрезентација 551 100,000 35,868 
Набавка здравствених услуга 552801 1,550,000 1,542,358 
Осигурање запослених од последица несрећ-
них случајева 552800 31,000 30,504 

Чланарине 554200 400,000 351,957 554400 
Надокнада за инвалида 555200 530,000 490,320 
Платни промет  553 300,000 150,239 
Локалне комуналне таксе и порези 5555 130,000 124,932 
Оглашавање у штампи (осим за рекламу и про-
паганду) 559000 30,000 7,240 

Таксе 559100 10,000 3,406 

Судски трошкови и трошкови вештачења 559200 50,000 0 

Трошкови претплате  559300 80,000 72,800 

Остали нематеријални трошкови  559900 5,000 7,794 

Остали непоменути расходи (финансијски и 
остали расходи) 

56 500,000 878,275 
57 

Укупни расходи  126,581,000 124,747,782 
 

Реализоване вредности расхода у 2020. години бележе одређена одступања у односу 
на планиране вредности у истом периоду: 

• Трошкови материјала и одржавања су за 10% мањи у односу на планирану вред-
ност. Трошкови материјала за рачунарску опрему су већи у односу на план, као 
и трошкови који се односе на демонтажу  и монтажу клима. Остали трошкови у 
оквиру ове групе бележе мање вредности у односу на планиране или су на 
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релативно истом нивоу. Трошкови енергије су за око 11% мањи у односу на пла-
ниране; 

• Трошкови зарада и накнада зарада су реализовани на нивоу који је за око 3% 
већи у односу на планиране вредности. Разлог је повећање зарада за децембар 
2020. године и повећање броја истраживача у 2020. години; 

• Трошкови накнада на име ауторских и уговора о делу су за око 4% мањи у од-
носу на планиране вредности; 

• Трошкови накнада на име превоза, службених путовања и осталих накнада за-
посленима су мањи у односу на планиране вредности због немогућности реали-
зације службених путовања која су планирана за 2020. годину; 

• Трошкови закупа су реализовани на нивоу који је релативно приближан плани-
раном; 

• Планирани трошкови који се односе на подизвођаче ангажоване у реализацији 
међународног пројекта у 2020. години су реализовани, али у нешто мањем 
износу; 

• Остали трошкови производних услуга који се односе на трошкове анкетног 
истраживања, трошкове дизајна, превода и лектуре су већи у односу на плани-
ране вредности;  

• Трошкови амортизације су већи у односу на планиране вредности због набавке 
нове опреме у 2020. години; 

• Трошкови адвокатских и консалтинг услуга су нешто већи у односу на плани-
ране вредности, због непредвиђених околности; 

• Трошкови стручног усавршавања и котизација су, као и трошкови репрезента-
ције, значајно мањи у односу на планирану вредност због ограничења изазва-
них епидемијом вируса Covid-19. Из здравствених разлога су настали трошкови 
чишћења и дезинфекције ИЕН просторија који нису предвиђени планом; 

• Остали непоменути расходи бележе велико повећање, пре свега због негатив-
них курсних разлика које су настале због смањења средњег курса динара према 
америчком долару на 31.12.2020. у односу на почетак године. 
 

10.3 ИМОВИНА, ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ 
  

Институт је током 2020. године извршио набавку канцеларијске опреме укупне на-
бавне вредности од 2.545 хиљада РСД, од чега се на рачунарску опрему односи 1.892 
хиљаде РСД, а остатак на канцеларијски намештај и осталу опрему.  

  
Институт на дан 31.12.2020. године бележи потраживања од купаца у износу од 150 
хиљада РСД, као и неизмирене обавезе из пословања у износу од 620 хиљада РСД. 
Потраживања од купаца су смањена у односу на 2019. годину за чак 89%, док је вред-
ност обавеза из пословања за 83% мања у односу на 31.12.2019. године.  

  
Нераспоређена добит Института на дан 31.12.2020. године износи укупно 4.490 хи-
љада РСД, а од тога нето добитак за текућу 2020. годину износи 58 хиљада РСД. Оба-
веза по основу распоређене добити се у складу са Законом користи у сврху подстицаја 
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истраживача ИЕН за објављивање радова на SCI/SSCI листи. Обавезе према запосле-
нима по овом основу износе 1.152 хиљаде РСД.  
 
У Београду 
 
Фебруара 2021. године 
 
Директор 
 
др Јован Зубовић  
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