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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ИНСТИТУТУ 
 
Институт економских наука - ИEН основан је 1958. године као Одељење за еко-
номска истраживања и методологију планирања Савезног завода за привредно 
планирање. Под тим именом деловао је до 1962. године, када је Уредбом СИВ-a 
формиран као Југословенски институт за економска истраживања ("Сл. лист 
ФНРJ" бр. 52/62). Одлуком Окружног привредног суда у Београду од 16.1.1969. го-
дини ИEН је добио садашњи назив Институт економских наука. Одлуком Скуп-
штине СР Србије РС бр. 92 од 15.12.1977. године (Службени гласник СР Србије, бр. 
51/77) Република Србија је преузела вршење оснивачких права над Институтом 
економских наука из Београда. 
 
Одлуком Министарства Просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
(у даљем тексту Министарство) број: 660-01-00013/8 од 03.11.2015. године, 
Институт економских наука у Београду акредитован је као научни институт – 
установа у области друштвених наука – економија – за обављање научноистражи-
вачке делатности од општег интереса, јер испуњава услове прописање Законом од 
научноистраживачкој делатности и услове прописање Правилником о вреднова-
њу научноистраживачког рада и поступку акредитације научноистраживачких 
организација. Институт економских наука у Београду уписан је у Регистар науч-
ноистраживачких организација у складу са чланом 62. став 3. Закона о научноис-
траживачкој делатности. 
 
Институт економских наука је регистрован код Привредног суда у Београду, пре-
ма Решењу број 1. Фи-323/2011, од 02.06.2011. године и уписан у регистарски у-
ложак број 1-577-00.  
 
Оснивач Института економских наука је Република Србија. ИЕН послује средстви-
ма у државној својини, користи непокретности и друга средства у складу са Зако-
ном којим се уређују средства у својини Републике. Основни подаци о ИЕН су:: 
 

Пун назив: Институт економских наука, Београд 
Адреса: Змај Јовина 12, 11000 Београд 
Облик организовања Установа 
Облик својине: Државна 
Број запослених: 37 
Матични број: 07041144 
Порески број: 100039204 
Шифра основне делатности: 73201 
Електронска адреса: office@ien.bg.ac.rs 
Сајт: www.ien.bg.ac.rs 
Телефон: +381 11 26 29 950, +381 11 26 23 055 
Факс: +381 11 21 81 471 
Директор: др Јован Зубoвић 
Година оснивања: 1958. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 
 
Институт економских наука је од 2016. године уређен као мрежна организациона 
структура. На тај начин је обезбеђен баланс између чисто функционалне и чисто 
пројектне структуре. Овим се жели постићи већа искоришћеност свих ресурса И-
ЕН, пре свега запослених.  
 

Департмани

Макроекономија

Пословна 
економија

Одрживи 
развој

Економија
благостања

Основна Стратешка Међународна Привреда Дигитални

ДиректорНаучно веће

Управни одбор

Остало

Кабинет

 
   
2.1 ОРГАНИЗАЦИОНИ ЦЕНТРИ 
 
У Институту постоји пет центара који обухватају организационе и центре профита 
и то: 

- Центар за основна истраживања (ОИ), 
- Центар за стратешку сарадњу (СС), 
- Центар за међународну сарадњу (МС), 
- Центар за сарадњу са привредом(СП), 
- Центар за дигиталне ресурсе (ДР). 

 
2.2 ИСТРАЖИВАЧКИ ДЕПАРТМАНИ 
 
Истраживачки департмани у ИЕН оформљени су почетком 2016. године, а у мањом 
обиму су реорганизовани од 2019. године, тако да данас укључују: 

- Макроекономија (МАК), 
- Одрживи развој (ОРА), 
- Економија благостања (ЕБЛ), 



- Пословна економија (ПЕК), 
- Остало. 

 
2.3. КАБИНЕТ ДИРЕКТОРА (АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКА СЛУЖБА) 
 
Кабинет директора, са административно-техничком службом, чине помоћник Ди-
ректора за финансије, као и 7 запослених особа у ИЕН, као и ангажована лица на 
основу обављања повремених послова, односно уговора о делу. Службу чине 
секретаријат, рачуноводство, портирница, инфо и интернет центар и библиотека. 

 

3. ПЛАН АКТИВНОСТИ ИЕН У 2020. ГОДИНИ 
 
3.1 ПЛАН АКТИВНОСТИ ЦЕНТАРА 
 
План активности центара су припремили руководиоци центара, на основу очеки-
ваних активности у 2020. години, а у складу са претходним договорима на редов-
ним састанцима колегијума ИЕН. У наставку следи план активности по центрима.  
 
а) Центар за основна истраживања  
 
Основни циљ 
 
У складу са Стратегијом развоја ИЕН 2017-2020 и Програмом научноистраживач-
ког рада ИЕН 2019-2023. година, основни циљ Центра у 2020. години је повећање 
видљивости и унапређење квалитета научноистраживачког рада.  
 
Основни циљ ће се остварити кроз реализацију следећих специфичних циљева: 
 

1. Повећање цитираности и броја радова у часописима на SCI и SSCI листа-
ма; 

2. Креирање истраживачких тимова у оквиру следећих шест истраживач-
ких области: макроекономија, пословна економија, економија благоста-
ња, одрживи развој, секторска економија и економска историја; 

3. Припрема четири пројектне пријаве за јавне позиве Фонда за науку; 
4. Повећање видљивости научноистраживачких резултата кроз учешће на 

домаћим и међународним конференцијама и скуповима; 
5. Организација годишње конференције ИЕН и конференција у којима је 

ИЕН суорганизатор; 
6. Редовно објављивање часописа ЕА и JWE, подизање категорија часописа 

и укључивање у признате индексне базе; 
7. Јачање мреже партнерских институција;  
8. Развој подмлатка ИЕН.  

 

  



За реализацију основног и специфичних циљева, Планом Центра су предвиђене 
следеће активности:  
 

 
Специфични циљ 1. Праћење цитираности и броја радова 

 

Активности 
Период  

реализације 
1. Праћење степена реализације индивидуалних планова 

истраживача у делу који се односи на очекиване резултате 
са посебним освртом на радове на SCI и SSCI листама 

јун и децембар 

2. Квантитативна оцена остварених резултата по истраживачу јун и децембар 

3. Квалитативна оцена остварених резултата по истраживачу - 
показатељ укупног броја цитата остварених у току кален-
дарске године по истраживачу (Google Scholar) и Н-индекс 

децембар 

4. Обезбеђивање финансијске подршке истраживачима за 
покриће трошкова објављивања радова у часописима на SCI 
и SSCI листама кроз интерне конкурсе за доделу подстицаја 

јануар- 
децембар 

5. Обезбеђивање и других видова помоћи истраживачима за 
објављивања радова у часописима на SCI и SSCI листама за 
којима се искаже потреба од стране истраживача 

јануар- 
децембар 

Специфични циљ 2. Креирање истраживачких тимова  
у оквиру дефинисаних истраживачких области 

Активности 
Период  

реализације 
1. Груписање истраживача према предложеним истраживач-

ким темама 
фебруар-март 

2. Формирање истраживачких тимова у оквиру шест истражи-
вачких области 

март-април 

3. Идентификација истраживача који би преузели улогу руко-
водиоца истраживачких тимова 

април 

4. Праћење резултата истраживачких тимова и обезбеђивање 
неопходне помоћи и подршке 

јуни, октобар, 
децембар 

 
Специфични циљ 3. Припрема четири пројектне пријаве за јавне позиве 

Фонда за науку 
 

Активности 
Период  

реализације 

1. Праћење јавних позива Фонда за науку 
јануар- 

децембар 
2. Обавештавање истраживача о расписаним конкурсима и 

другим релевантним информацијама 
јануар- 

децембар 
3. Праћење резултата процеса разматрања пројектних предло-

га на НВ 
јануар- 

децембар 
4. Пружање подршке у припреми пројектних предлога уколи-

ко се искаже потреба од стране истраживача 
јануар- 

децембар 



5. Праћење резултата јавних позива Фонда за науку   
јануар- 

децембар 
 

Специфични циљ 4. Повећање видљивости  
научноистраживачких резултата 

 
Активности Период реа-

лизације 
1. Праћење индивидуалних планова истраживача у делу који 

се односи на учешћа на домаћим и међународним конфе-
ренцијама и скуповима 

јун и децембар 

2. Обавештавање истраживача о јавним позивима МПНТР за 
суфинансирање учешћа на конференцијама 

јануар-
децембар 

3. Обавештавање истраживача о конференцијама и скуповима 
које организују партнерске институције 

јануар-
децембар 

 
Специфични циљ 5. Организација годишње конференције ИЕН  

ив конференција у којима је ИЕН суорганизатор 
 

Активности Период реа-
лизације 

1. Праћење реализације активности на организацији годишње 
ИЕН конференције 2020 – састанци са програмским и орга-
низационом одбором 

јануар- 
октобар 

2. Суорганизација конференција према плану усвојеном на НВ 
јануар- 

децембар 
 

Специфични циљ 6. Објављивање часописа ЕА и JWEE  
и укључивање у индексне базе 

 

Активности 
Период  

реализације 
1. Праћење рада и активности на унапређењу категорија кроз 

кварталне састанке са редакцијама часописа 
јануар- 

децембар 
2. Унапређење техничке и стручне припремљености часописа 

у складу са условима за укључење у SCOPUS и WOS 
јун-октобар 

3. Разматрање промене динамике објављивања часописа март 
 

Специфични циљ 7. Јачање мреже партнерских институција  
 

Активности 
Период  

реализације 
1. Анализа мреже постојећих партнерских институција  март-април 
2. Мапирање партнерских институција са којима ће се иници-

рати унапређење односа и израда плана активности 
април-мај 

3. Идентификовање истраживача који ће бити задужени за 
одржавање контакта са конкретном институцијом 

мај-јуни 

4. Унапређење контакта са партнерима у Македонији фебруар-



април 

5. Успостављање контакта са институцијама у Израелу 
јануар- 

децембар 
 

Специфични циљ 8. Развој подмлатка ИЕН 
 

Активности 
Период  

реализације 
1. Праћење реализације Програма развоја подмлатка ИЕН 

2019-2023 на основу извештаја Ментора у кући  
јануар-јули 

 

 

У 2020. години планирају се следећи научни резултати истраживача ИЕН: 
 

Категорија Број резултата 
М13 1 
М14 11 

М21а 2 
М21 2 
М22 5 
М23 11 
М24 12 
М31 2 
М33 16 
М34 15 
М42 6 
М43 1 
М45 2 
М51 21 
М52 6 
М53 3 
М63 3 

 

План организације конференција и научних скупова у 2020. години је следећи: 
 

Назив 
Место и 

време одр-
жавања 

Врста Организатор 

New Trends in Business 
Economics 

Београд, ок-
тобар 2020. 

12. годишња међу-
народна научна 
конференција 

ИЕН, ЕИ Скопље 

Центар за економску 
историју 

Београд, мај 
2020. 

Округли сто ИЕН 

Економика дувана  
Београд, јуни 

2020. 

Округли сто за за-
интересоване акте-

ре на пројекту 
Tobacco Taxation 

ИЕН 

Econometric Modeling in Београд, јули Округли сто ИЕН 



Economics and Finance II 2020. 

Економика дувана  
Тирана, ок-
тобар 2020. 

Годишња конфе-
ренција пројекта 
Tobacco Taxation 

ИЕН и други 

Економика пољопри-
вреде 

Београд, де-
цембар 2020. 

Међународна науч-
на конференција 

ИЕП, ИЕН и други 

 
 
б) Центар за стратешку сарадњу 
 
Основни циљ  
 
Коришћење истраживачких капацитета ИЕН у процесима креирања јавних 
политика и постизање видљивости ИЕН од стране државних органа као 
институције која има углед и репутацију квалитетне и непристрасне 
истраживачке институције и капацитете да реализује истраживања релевантна 
за доносиоце одлука.   
 
Смисао постојања Центра за стратешку сарадњу огледа се у настојању да се ИЕН 
стратешки позиционира као институција која представља значајног партнера 
државним органима и организацијама цивилног друштва у процесима креирања и 
спровођења економске политике и друштвених реформи. У складу са тим, 
активности Центра укључују одржавање добре сарадње и успостављање 
партнерских односа са свим релевантним организацијама које утичу на процесе 
креирања јавних политика у Републици Србији.  
 
Специфични циљеви за 2020. годину 
 

o Број иницираних пројектних апликација – најмање 4, 
o Број реализованих пројеката – најмање 2, 
o Број одржаних састанака са представницима државних институ-

ција – најмање 10. 
  



Активности 
 

1. Остваривање контаката са свим институцијама са којима желимо да (поново) 

успоставимо сарадњу 

o Састанци упознавања, 
o Меморандуми о сарадњи, 
o Конкретни предлози заједничке сарадње, 
o Учешће у заједничким пројектним апликацијама; 

 
2. Одржавање контаката са институцијама са којима сарађујемо и очување 

видљивости ИЕН 

o Информисање о активностима ИЕН у појединим областима, 
o Позивање на догађаје у организацији ИЕН; 

 
3. Праћење активности институција од посебног стратешког значаја за ИЕН –  

o Праћење wеб страна, вести, позива, конкурса, итд.  
o Праћење измена закона, најава јавних расправа, округлих столова, 

дебата, конференција, итд.; 
 
4. Праћење и анализа докумената јавних политика од значаја за ИЕН (прогрес у 

имплементацији јавних политика, анализа ефеката прописа, еx анте и еx пост 

евалуације, итд.); 

 
5. Комуницирање о активностима институција од стратешког значаја за ИЕН – 

дељење информација, знања, дискусија идеја за сарадњу, итд. унутар ИЕН; 

 
 
Индикатори за мерење реализације, очекивани резултати и рокови 
 

o Презентација документа о мапираним институцијама од страте-
шког значаја запосленима у ИЕН – до 15.2.2020.;  

o Извештај о броју и садржају остварених контаката и реализова-
них састанака и осталим активностима - 31.3.2020 и након тога на 
кварталном нивоу;  

o Извештај о иницираним пројектима/апликацијама - 31.03.2020. и 
након тога на кварталном нивоу; 

o Извештај о прогресу реализације постојећих пројеката стратешке 
сарадње - први извештај 31.03.2020. и након тога извештавање на 
кварталном нивоу; 

o Извештај о прогресу реализације постојећих пројеката стратешке 
сарадње - први извештај први извештај 31.03.2020. и након тога 
извештавање на кварталном нивоу; 

  



в) Центар за међународну сарадњу 
 
Основни циљ 
 
Примарни циљ Центра за међународну сарадњу је пружање подршке истражива-
чима у реализацији међународних научних и стручних активности, пре свега у 
складу са Правилником о вредновању научноистраживачког рада и Закона о науч-
ноистраживачком раду. 
 
Специфични циљеви за 2020. годину су: 
 

1. Наставак рада на умрежавању и јачању научне сарадње са институција-
ма у иностранству у циљу учешћа на заједничким скуповима и публико-
вању радова; 

2. Продубљивање отпочете сарадње са групом научних институција 
Hexalateral; 

3. Издавање публикације SEE Outlook и укључивање додатних земаља; 
4. Реализација започетих и пријављивање на нове међународне пројектно-

истраживачке активности реализоване у склопу фондација/програма 
COST, Erasmus+, Хоризонт 2020, DTP, USAID, V4 Plus; 

5. Наставак на реализацији рада конзорцијума 6 институција за реализа-
цију пројектних активности финансираних од стране Bloomberg фонда-
ције за контролу пушења; 

6. Укључивање најмање два истраживача у рад центра. 
 
Почетком априла се наставља серија скупова, која укључује 6 института из Мађар-
ске, Аустрије, Хрватске, Словеније, Пољске и Србије. У 2020. години се скуп се 
организује у Загребу у просторијама Економског института. ИЕН ће представљати 
директор и два представника колегијума. 
 
Календар активности 

Циљ Jaн Фeб Maр Aпр Maj Jун Jул Aвг Сeп Oкт Нoв Дeц 

1.             

2.             

3             

4.             

5.             

6             

 
  



 г) Центар за сарадњу са привредом 
 
Основни циљ 
 
Примарни циљ центра је јачање сарадње са привредом кроз пласман услуга и реа-
лизацију научноистраживачког рада. 
 
У току 2020. године у оквиру Центра за сарадњу са привредом (ЦСП) планира се 
наставак редовних активности које ће у највећој мери бити усмерене на успо-
стављање сарадње са институцијама/привредним друштвима у земљи иностран-
ству. Успостављање методолошког приступа у погледу сарадње са домаћим и и-
ностраним институцијама/привредним друштвима захтева израду плана актив-
ности са прецизно дефинисаним општим и специфичним циљевима и очекиваним 
резултатима.  

 
У функцији јачања сарадње са привредом у 2020. години у оквиру Центара плани-
ра се реализација следећих специфичних циљева: 
 

1. Промоција услуга и повећање видљивости ЦСП  
2. Успостављање сарадње са институцијама/привредним друштвима у 

циљу пласмана услуга ЦСП и реализације научноистраживачког рада 
3. Иницирање и реализација пројеката 
4. Унапређење активности ЦСП и извештавање о раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 
1: 
 

Промоција услуга и 
повећање видљиво-

сти ЦСП 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 
2: 
 

Успостављање са-
радње са институци-

јама/привредним 
друштвима у циљу 

пласмана ЦСП и реа-
лизације научноис-
траживачког рада 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 
3: 
 

Иницирање и реали-
зација пројеката 

ОПШТИ ЦИЉ: Јачање сарадње са привредом 

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ 
4: 
 

Континуирано уна-
пређење активности 
ЦСП и извештавање о 

раду 



 
Специфични циљ 1: Промоција услуга и повећање видљивости ЦСП 

 
Активности Резултати 

А.1.1. Објављивање описа активности и каталога 
услуга ЦСП на интернет страници ИЕН 

Р.1.1. Извештај о креираној интернет 
презентацији 

А.1.2. Реализација истраживања за потребе ПКС 
Р.1.2. Извештај о објављеним резултати-
ма истраживања у публикацијама ПКС 

А.1.3. Анализа економско-финансијске моћи 
средњих предузећа у РС у сарадњи са ПКС 

Р.1.3. Извештај о објављивању публика-
ције Национална мрежа средњих преду-
зећа у РС (НМСП) 

А.1.4. Промоција публикације НМСП у сарадњи са 
ПКС 

Р.1.4. Извештај о промоцији публикације 
НМСП 

Специфични циљ 2: Успостављање сарадње са институцијама/привредним 
друштвима у циљу пласмана услуга ЦСП и реализације научноистраживач-

ког рада 

Активности Резултати 

А.2.1. Успостављање контакта са институцијама 
које се могу јавити као потенцијални наручиоци 
пројеката сарадње са привредом и промоција 
услуга ИЕН 

Р.2.1. Извештај о броју и садржају реали-
зованих састанака и потписаних спора-
зума о сарадњи: 

⎯ Р.2.1.а. 3 састанка 
⎯ Р.3.2.б. 1 споразум о сарадњи 

А.2.2. Успостављање контакта са привредним 
друштвима (велика привреда и МСП) 

Р.2.2. Извештај о броју и садржају реали-
зованих састанака: 

⎯ Р.2.2.а. 2 састанка велика при-
вреда 

⎯ Р.2.2.б. 2 састанака МСП 
А.2.3. Успостављање контакта и сарадња са 
институцијама/привредним друштвима у циљу 
реализације научноистраживачког рада  

А.2.3. Извештај о успостављеној сарадњи 
у циљу реализације научноистраживач-
ког рада 

Специфични циљ 3: Иницирање и реализација пројеката 

Активности Резултати 

А.3.1. Иницирање и реализација пројеката 

Р.3.1. Извештај о броју и садржају ини-
цираних и реализованих пројека-
та/апликација: 

⎯ Р.3.1.a. 3 пријаве пројекта на 
основу тендера 

⎯ Р.3.1.б. 2 реализована пројекта 
сарадње са привредом 

Специфични циљ 4: Континуирано унапређење активности ЦСП  
и извештавање о раду 

Активности Резултати 
А.4.1. Праћење активности Центра за професионал-
не вештине: 

⎯ А.4.1.а. Унапређење Програма курса „Анали-
за финансијских извештаја“  

⎯ А.4.1.б. 2 циклуса обуке из курса „Књиговод-
ство“ (20 полазника) 

⎯ А.4.1.в. Реализација једног циклуса пилот 

Р.4.1. Извештај о раду Центра за професи-
оналне вештине 

⎯ Р.4.1.а Извештај о новом Програму 
курса „Анализа финансијских 
извештаја“ 

⎯ Р.4.1.б. Извештај о реализацији ак-
тивности курса „Књиговодство“ 



програма обуке у оквиру Центра за профе-
сионалне вештине: покретање Интернет 
стартуп-ова 

⎯ Р.4.1.в. Извештај о реализацији пи-
лот програма обуке 

А.4.2. Припрема извештаја о раду Центра за 2020. 
годину 

Р.4.2. Извештај о раду Центра за 2020. го-
дину 

А.4.3. Припрема Плана активности ЦСП за 2021. 
годину 

Р.4.3. Израда Плана активности ЦСП за 
2021. годину 

 

Календар активности 
Активност Jaн Фeб Maр Aпр Maj Jун Jул Aвг Сeп Oкт Нoв Дeц 

A.1.1.                         

A.1.2.                         

A.1.3.                         

А.1.4.             

A.2.1.                         

A.2.2.                         

A.2.3.                         

A.3.1.                         

A.4.1.                         

A.4.2.                         

A.4.2.                         

 

 

д) Центар за дигиталне ресурсе 
 
Основни циљ 
 
Ефективно и ефикасно управљање дигиталним ресурсима Института економских 
наука 
 
Специфични циљеви за 2020. годину су: 
 

1. Одржавање информатичке инфраструктуре и унапређење у складу са 
најновијим трендовима 

2. Подршка истраживачима у научном и истраживачком раду на нацио-
налном и локалном нивоу 

3. Промоција идеје о имплементацији дигиталне технологије у друштве-
ним наукама Републике Србије 

 

Организациона структура Центра за дигиталне ресурсе ИЕН: 
 

 

 

 



 
 
Активности центра су следеће: 
 

1. Активности ДЦС 
1.1. Учешће у раду Генералне скупштине (2 састанка) и Service Provider 

Forum-а у оквиру CESSDA ERIC (2 састанка) 
1.2. Сарадња са радним групама у CESSDA ERIC 
1.3. Учешће у раду Тима за отворену науку Србије (ТОНуС) при Мини-

старству просвете, науке и технолошког развоја РС 
1.4. Сарадња са Фондом за науку Републике Србије 
1.5. Преговори са МПНТР/Фондом за науку за покретање пилот пројекта, 

као теста за депоновање података који су настали као резултат при-
марних истраживања у области друштвених наука 

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

1.7. Пријава пројекта у оквиру четвртог позива Western Balkans Fund, са 
потенцијалним партнерима из Северне Македоније, Босне и Херце-
говине, Црне Горе, Албаније и Косова* (уколико позив буде распи-
сан) 

1.8. Унапређење садржаја кровног документа: “Политике и процедуре” 
1.9. Припрема за покретање сертификације у систему Core Trust Seal 

1.10. Покретање иницијативе за формирање ERIC форума за Србију 
1.11. Сарадња са ESS Србија 
1.12. Анализа користи од улагања у дигиталне платформе за дисеминаци-

ју у науци и креирање кључних индикатора успеха (KPIs) 

Ц
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р
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а 
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ги
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р
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се
 И

ЕН

DATA CENTAR SERBIA 
(DCS)

COBISS

Windows Exchange

Open Journal System

Web презентација ИЕН

Репозиторијум радова 
IRIES

База радова за пројекте 
МПНТР



 
2. Оперативне активности ДЦС 

2.1. Регрутовање сарадника у ДЦС 
2.1.1. Сарадник у области обраде података 
2.1.2. Сарадник у области дигиталних технологија 

2.2. Одржавање wеb презентације DCS, Facebook и LinkedIn налога 
2.3. CESSDA Menthorship пројекат: Миграција података са SEEDbase 

платформе на локалну платформу 
2.4. Анализа, процена и имплементација најбољег, дугорочно одрживог 

решења за online платформу/каталог података 
2.4.1. Одабир платформе 
2.4.2. Инсталација 
2.4.3. Миграција свих расположивих збирки података на нову плат-

форму 
2.4.4. Обезбеђење ДОИ бројева у сарадњи са DA/RA 
2.4.5. Повезивање локалне платформе са CESSDA каталогом 
2.4.6. Делимично учешће у реализацији пројекта H2020 HumMing-

Bird: “Enhanced migration measures from a multidimensional 
perspective” (Унапређење мера миграција кроз мултидимен-
зионални приступ) 

2.5. Учешће у реализацији пројеката CESSDA радних група 
2.5.1. Реализација микро пројекта CESSDA Тренинг радне групе 

(CESSDA Training WG) 
2.5.2. Реализација микро пројекта CESSDA групе усмерене на шире-

ње конзорцијума (CESSDA Widening) 
2.5.3. Учешће у раду CESSDA комуникационе групе (састанци, веби-

нари и слично) 
2.6. Архивирање пет нових збирки података из истраживања у друштве-

ним наукама РС 
2.7. Превод и припрема материјала: 

2.7.1. За израду документа План управљања подацима (Data Man-
agement Plan) на основу материјала Експертски водич за 
управљање подацима (Data Management Export Guide) у изда-
њу CESSDA Training WG 

2.7.2. Превод публикације “FAIRy tale” у издању FAIR project Den-
mark (опционо, у складу са расположивим ресурсима) 

2.7.3. Превод публикације “Управљање и дељење података” (Manag-
ing and Sharing Data) у издању UKDS-а (опционо, у складу са ра-
сположивим ресурсима) 

 
3. Промотивне активности ДЦС 

3.1. Организовање и реализација Инфо дана у сарадњи са Милицом Го-
лубовић Тасевски, сарадницом помоћника министра за међународну 
сарадњу и европске интеграције у Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја РС 

3.2. Успостављање сарадње са BRAINZ ТВ 
3.3. Организација две радионице за истраживаче у друштвеним наукама 
3.4. Објављивање два стручна рада на конференцији и у домаћем часопи-

су у области библиотекарства и информатике 



3.5. Организација радионице: Изазови дигиталних технологија у науци 
(Јелена) 

 
4. COBISS 

4.1. Редовна евиденција радова истраживача 
4.2. Тромесечно слање обавештења истраживачима 

 
5. Windows Exchange сервис 

5.1. Одржавање и по потреби унапређење Windows Exchange сервера 
 

6. Open Journal System 

6.1. Редовно оперативно одржавање ОЈS 
6.2. Променити и унифицирати дизајн страница на којима су зборници 

радова и монографије у издању ИЕН-а, као и за часописе SEEA и MSP 
 

7. Wеб презентација ИЕН 
7.1. Редовно оперативно одржавање wеб презентације 

 
8. Институционални репозиторијум - ИРИЕС 

8.1. Редовно оперативно одржавање ИРИЕС-а 
8.2. Унапређење интерфејса и структуре ИРИЕС-а (Browse by WОS и SCO-

PUS), спајање презимена, побољшање претраге (укључити директо-
ра) 

8.3. Променити путање (линкове) за радове који су објављени у часопи-
сима ЈWЕЕ и ЕА 

 
9. База радова за пројекте МПНТР 

9.1. Редовно оперативно одржавање базе радова ИЕН истраживача на 
пројектима МПНРТ 

 
10. Комерцијалне услуге 

10.1. Пружање подршке у изградњи и одржавању инфраструктуре за 
институционалне репозиторијуме 

 
 

  
JАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ 

1. Административни послови 

1.1   
            

1.2 
            

1.3  
            

1.4  
            

1.5  
            

1.6  
            

1.7  
            

1.8             
1.9             
1.10             
1.11             
1.12             



2. Оперативни послови 
2.1 

            

      2.2.1             
      2.2.2             
2.2     

         

2.3  
            

2.4   
            

      2.4.1             
      2.4.2             
      2.4.3             
      2.4.4             
      2.4.5             
      2.4.6             
2.5  

            

      2.5.1             
      2.5.2             
      2.5.3             
2.6  

            

2.7  
            

      2.7.1             
      2.7.2             
      2.7.3             
3. Промотивне активности 
3.1  

            

3.2  
            

3.3  
         

  
 

3.4  
            

3.5  
            

4. Cobiss 
4.1 

            

4.2  
            

5. Windows Exchange servis 
5.1 

            

5.2 
            

6. Open Journal System 
6.1 

            

7. Веб презентација ИЕН 
7.1  

            

8. Институционални репозиторијум IRIES 
8.1  

            

8.2  
            

8.3  
            

9. Базар радова за пројекте МПНТР 
9.1  

            

10. Комерцијалне услуге 
10.1  
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3.2 ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗАВИСНИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 
Институт економских наука је један од оснивача два правна лица као мањински 
сувласник: Београдској банкарској академији (ББА) и Регионалној агенцији за 
развој и европске интеграције (РАРЕИ). У исто време Институт је један од оснива-
ча Заједнице института Србије (ЗИС), иако у њој не остварује оснивачка права, 
пошто је заједница оформљена као удружење грађана. 
 
Иако је изменама Закона о високом образовању омогућено ангажовање и на 
Мастер студијама, повећање учешћа није реализовано. План за 2019. годину је 
предвидео да се укупно 2 нова истраживача ИЕН ангажују у настави на ББА, уз 
задржавање свих претходно ангажованих, што није испуњено. У исто време, након 
промене у структури власништва ББА, дошло је до слабљења позиције ИЕН. По 
наводу управе ББА, због смањене ликвидности није дошло до исплате добити из 
2018. године. Имајући у виду да је обим ангажовања истраживача ИЕН у настав-
ним активностима ББА смањен, као и да се не поштују права мањинског власника, 
неопходно је преиспитати начин и врсту сарадње почетком 2020. године. 
 
Током 2020. године ће се наставити ојачавање сарадње ИЕН са РАРЕИ, у коме ИЕН 
учествује са 7.96% власништва. Дефинисана су два потенцијална правца сарадње 
и то: програми обуке за сектор ММСПП и учешће на међународним пројектима. 
Преко РАРЕИ Институт ће покушати да се ангажује на пројектима ДТП заједно са 
градом Београдом. РАРЕИ распоређује 50% остварене добити оснивачима.  
 
Почетком 2016. године је формирано ново руководство ЗИС за период од 4 године. 
На иницијативу ИЕН је покренута иницијатива за формирање секције за друштве-
не и хуманистичке науке са циљем да се унапреди позиција свих истраживача, као 
и улога ИЕН као водећег института у оквиру ове области. Као представник ЗИС у 
национални савет је изабрана колегиница Мирјана Радовић-Марковић са ИЕН, као 
и у МНО за право, економију и друштвене науке, колега Иван Стошић. Почетком 
2020. године се одржава изборна скупштина ЗИС на којој ће ИЕН имати кандидата 
за место потпредседника за Друштвено-хуманистичке науке. 

 
3.3 ПЛАН АКТИВНОСТИ КАБИНЕТА ДИРЕКТОРА 
 
Активности директора, односно кабинета директора су оквирно приказане у на-
редној табели. 
 
 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Размене искустава истраживача                          

Реализација интерних пројеката 
ИЕН 

                        

Набавка опреме и намештаја                         

Спровођење годишње анкете на 
ИЕН 

                        

Програми усавршавања запослених                         

Уређење канцеларија 110 и 110а                         
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 јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец 

Промовисање доктора наука са 
ИЕН 

                        

Усвајање стратегије развоја ИЕН 
2021-2025 

                        

 
Поред главне активности, која ће се исказати кроз подршку реализацији основних 
истраживања, планиран је почетак неколико потпуно нових активности.  
 
У складу са изменама начина финансирања Института од стране оснивача, од ја-
нуара 2020. године планира се оснивање посебног конта који ће обезбеђивати 
средства за програме усавршавања истраживача ИЕН. 
 
Током 2020. године планиран је наставак организовања серије научних и струч-
них предавања истраживача ИЕН сваког последњег четвртка у месецу. На преда-
вањима ће истраживачи Института представљати своје научне и стручне резулта-
те, као и резултате са реализованих или пројеката у току.  
 
Крајем јула се планира почетак преуређења канцеларија 110 и 110а. Трошкови ће 
бити покривени из сопствених прихода ИЕН. 
 
Од 2019. године кабинету Директора се придружио и помоћник директора за фи-
нансије. Део активности Кабинета се обавља екстерно (одржавање ИТ система, 
израда и ажурирање свих интернет презентација Института, подршка око послова 
књиговодства, портир, адвокати). 
 
 

4. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 

Финансијски план Института економских наука (ИЕН) за 2020. годину обухвата 
план прихода и расхода. Финансијски план је састављен на основу пословања у 
2019. години, које је документовано у књиговодственим евиденцијама и финан-
сијским извештајима ИЕН, као и на основу активности које су планиране у 2020. 
години. Размотрени су интерни и екстерни фактори који се могу предвидети и 
могу утицати на пословање ИЕН у 2020. години.  
 

➢ План прихода ИЕН  
 
Приходе ИЕН доминантно чине пословни приходи. Структура планираних 
пословних прихода је дефинисана на основу стратешких циљева ИЕН. Најзначајни-
је пословне приходе ИЕН остварује према следећим групама: 
 

• Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
• Приходи по основу сарадње са привредом 
• Приходи од стратешких и међународних пројеката. 

 
Приходи од Министарства просвете, науке и технолошког развоја су планирани на 
основу начина финансирања научноистраживачког рада, који је у складу са Зако-
ном о науци и истраживањима предвиђен за 2020. годину. 
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Планирани приходи по основу сарадње са привредом се односе на приходе од реа-
лизације комерцијалних уговора, приходе по основу обука које се реализују у 
оквиру Центра за професионалне вештине, приходе од летње школе економетри-
је, приходе по основу услуга подршке другим институтима за креирање и одржа-
вање институционалних репозиторијума научних радова у склопу програма успо-
стављања платформе за отворену науку матичног Министарства. 
 
Приходи од стратешких и међународних пројеката се планирају на основу посто-
јећих уговора о сарадњи који се односе и на 2020. годину, као и на основу очеки-
ване сарадње. Део прихода који ће бити остварен у међународној сарадњи се 
трансферише подизвођачима из других земаља. 
 
Финансијски приходи ИЕН се односе на приходе по основу учешћа у добити, при-
ходе по основу камата и приходе од позитивних курсних разлика. Институт оства-
рује приходе од учешћа у добити по основу оснивачких права која има у два пове-
зана правна лица (Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, оси-
гурање и финансије – ББА и Регионална агенција за развој– РАРЕИ). 
 
План прихода ИЕН у 2020. години је према кључним позицијама приказан у на-
редној табели: 
 

Позиције прихода 
План 2020 
(у 000 РСД) 

Приходи од Министарства 82.000 
Приходи од сарадње са привредом 6.000 
Приходи од стратешких и међународних проје-
ката 42.000 

Приходи од избора у научна звања  50 
Приходи од учешћа у добити - ББА 1.000 

Приходи од учешћа у добити - РАРЕИ 300 

Приходи по основу камата 15 
Приходи по основу позитивних курсних разли-
ка 250 
Приходи из судских спорова 60 

Остали непоменути приходи 1.500 
Укупно  133.175 

 
 

➢ План расхода ИЕН  
 
Расходе ИЕН доминантно чине пословни расходи. Структура планираних расхода 
је дефинисана на основу кључних ставки расхода у оквиру следећих група: 

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

 
Посебно се у оквиру трошкова зарада и накнада зарада у плану расхода 
предвиђају трошкови бруто зарада запослених и трошкови накнада по уговору о 
делу и ауторским уговорима. У оквиру осталих личних расхода се појединачно 
планирају накнаде трошкова превоза запослених на рад и са рада, затим накнаде 
трошкова запосленима на службеном путу и остале накнаде запосленима које 
обухватају јубиларне награде и остала примања запослених. Накнаде трошкова 
других физичких лица се засебно планирају, како би се раздвојили трошкови нак-
нада запослених и других физичких лица, партнера ИЕН.  
 
Трошкови производних услуга обухватају трошкове закупа пословног простора, 
трошкове истраживања подизвођача и остале трошкове производних услуга. У 
оквиру трошкова непроизводних услуга су планирани трошкови адвокатских 
услуга, трошкови консалтинга и трошкови осталих непроизводних услуга. Нема-
теријални трошкови су планирани и за трошкове репрезентације, трошкове пре-
мија осигурања, трошкове чланарина и трошкове надокнада за испуњавање 
обавеза према инвалидима.  
 
Трошкови на име умањења зарада за 5% нису предвиђени у 2020. години, због 
доношења Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основи-
ца за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код ко-
рисника јавних средстава, који важи од 01. јануара 2020. године.  
 
План расхода ИЕН за 2020. годину је приказан у наредној табели: 
 

  
Позиције расхода 

План 2020 
(у 000 РСД) 

1 Материјал и одржавање 1.400 

2 Енергија* 700 

3 Зараде 68.000 

4 Ауторски и уговори о делу 23.000 

5 Превоз 1.000 

6 Службена путовања запослених 4.500 

7 Остале накнаде запосленима 1.000 

8 Накнаде трошкова других физичких лица 600 

9 Закуп пословног простора 1.100 

10 Подизвођачи 17.000 

11 Остали трошкови производних услуга* 4.500 

12 Амортизација 1.650 

13 Адвокати 1.100 

14 Консалтинг 400 

15 Трошкови осталих непроизводних услуга 2.000 

16 Репрезентација 1.500 

17 Премије осигурања 1.100 
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18 Чланарине 300 

19 Надокнада за инвалида 400 

20 Умањење зарада 5% 0 

21 Остали нематеријални трошкови* 600 

22 Остали непоменути трошкови 500 

  Укупно 132.350 

* нису укључени трошкови префактурисани на ББА 
 
Трошкови енергије, трошкови телекомуникационих услуга, трошкови закупа те-
лекомуникационих система и трошкови комуналних услуга, који ће бити пре-
фактурисани на Београдску банкарску академију – Факултет за банкарство, осигу-
рање и финансије, нису укључени у планиране расходе.  
 
 
У Београду 
Децембра 2019. године       Директор 
          др Јован Зубовић  


