Програм развоја научноистраживачког подмлатка
Института економских наука
за период 2019-2023.
Развој научноистраживачког подмлатка (у даљем тексту млади истраживачи) у
области економских истраживања и унапређење компетентности за креирање
препорука јавних политика један је од специфичних циљева садржаних у Стратегији
развоја Института економских наука (Институт) за период 2017-2020. Програм
развоја научноистраживачког подмлатка Института (Програм) предвиђа активности
подршке младим истраживачима током укључивања у научноистраживачки рад, као
и активности подршке унапређења квалитета аналитичких вештина и
истраживачког рада младих истраживача. Реализацијом програмских активности,
кроз подстицање научноистраживачког, индивидуалног и тимског рада, као и
укључивањем у активности које су од општег интереса за развој Института, младим
истраживачима се даје прилика да се интегришу у све аспекте пословања Института,
као научностраживачке институције. Развој научноистраживачког подмлатка је
оцењен као стратешки циљ Института, јер млади истраживачи представљају вредан
интелектуални ресурс, који има потенцијал да допринесе надградњи постојеће
истраживачке базе.
Институт економских наука ангажује две групе младих истраживача. Прву групу
чине докторанти запослени на Институту, који могу бити у звању истраживач
приправник и истраживач сарадник, а другу стипендисти Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије (Министарства). На Институту је
тренутно запослено 7 доктораната. Просечна старост свих истраживача на дан
01.07.2019. године 39,7 година.
Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института економских наука
утврђује се за период 2019-2023. и реализује се преко Центра за основна
истраживања Института. Руководилац Центра за основна истраживања је одговоран
за реализацију Програма и у обавези је да директору Института подноси
полугодишњи извештај о реализацији програмских активности, у складу са
постављеним циљевима.
Реализација Програма почиње даном усвајања Програма на седници Научног већа
Института. У реализацији Програма, поред директора, чланова Колегијума и
руководиоца Центра за основна истраживања могу добровољно учествовати и други

истраживачи Института, уколико се њихов допринос оцени релевантним за
научноистраживачки рад младих истраживача.
Општи циљеви
Општи циљеви Програма су:
-

-

-

Пружање подршке младим истраживачима кроз упознавање са организацијом
и радом Института, ради бржег интегрисања у научноистраживачке
активности;
Упознавање младих истраживача са основним методама и техникама научног
истраживања
ради
њиховог
оспособљавања
за
самосталан
научноистраживачки рад;
Оспособљавање младих истраживача за имплементацију стечених знања
приликом пријаве и реализације пројеката Института, у сарадњи са домаћим и
иностраним партнерима.

Програмске активности
Програмске активности, усклађене са општим циљевима Програма, су:
-

Оријентација;
Менторство у кући;
Усавршавање;
Усмено представљање резултата научноистраживачког рада и
Практични рад.

Оријентација
Програмску активност Оријентација чини механизам за упознавање младих
истраживача са оперативним радом Института, а која има за циљ њихову бржу
интеграцију у колектив.
Програмском активношћу Оријентација:
o Уређује се почетак рада младог истраживача, од момента пријема у радни
однос, до потпуног упознавања са принципима рада Института. Два
истраживача, делегирана од стране директора, имају задатак да младог
истраживача упознају са инфраструктуром Института (Кабинет директора,
Библиотека, Финансије и рачуноводство, ИТ), са стратешким документима
(Статут Института економских наука, Стратегија развоја Института
економских наука 2017-2020., Правилник о раду Института, Правилник о
правилима понашања запослених у Институту и сл.) и пословним

оперативним процедурама (Процедура за коришћење годишњег одмора,
Процедура за службена путовања), као и да представе младог истраживача
колегама;
o Младом истраживачу се пружају основне информације и упутства неопходна
за укључивање у рад и обављање свакодневних научноистраживачких
активности:
-

-

-

-

креирање налога за електронску пошту,
укључивање у базу истраживача Института и добијање налога и
инструкција за употребу,
укључивање у РИС базу Министарства,
добијање шифре истраживача на еCriss-у,
добијање параметара за удаљени приступ Kobson-у,
употреба ИРИЕС институционалног репозиторијума објављених радова,
информисање о стратешким документима и процедурама Института
које се односе на научноистраживачки рад (Програм развоја
научноистраживачког подмлатка, Програм научноистраживачког рада
Института, процедуре Центра за дигиталне ресурсе Института и др.),
упознавање са принципима и листама рангираних часописа
Министарства, WOS, SCOPUS, као и са Правилником о поступку, начину
вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача,
Упознавање приправника са релевантним правним актима Института,
као и другим значајним документима из области научноистраживачког
рада;
информисање
о
линковима
корисним
за
обављање
научноистраживачког рада и слично.

Менторство у кући
Менторски рад са научностраживачким подмлатком Института реализује се кроз три
категорије менторства. Прва категорија - „менторство стипендисте“ подразумева
рад ментора и стипендисте Министарства. Друга категорија – „менторство
приправника“ обухвата рад ментора и истраживача у првој половини докторских
студија, док трећа категорија – „менторство сарадника“ подразумева рад ментора и
истраживача у другој половини докторских студија. Из специфичних карактеристика
кључних задатака у раду ментора са младим истраживачима дефинисане су опште и
посебне одредбе за све три категорије појединачно.

Менторство стипендисте
Опште одредбе
Стипендиста је студент докторских академских студија на високошколским
установама чији је оснивач Република Србија, коме је по основу избора у јавном
позиву
Министарства
омогућено
да
буде
укључен
у
реализацију
научноистраживачких пројеката, који се финансирају из буџета Републике Србије, а
реализују регистроване научноистраживачке организације, у овом случају Институт.
Колегијум Института предлаже ментора, а одлука се усваја на седници Научног већа
Института. Менторски рад са стипендистом одређује се на период од 12 месеци, од
дана доношења одлуке о именовању ментора. Ментор се бира из редова истраживача
у научном звању, при чему постоји ограничење да једна особа може бити ментор
само једном стипендисти у периоду трајања менторства.
Посебне одредбе
Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и стипендисте. Обавезе ментора
одређене Програмом су:
1. Пружање помоћи стипендисти да развије базичне компетенције и вештине
неопходне за успешно обављање научноистраживачког рада;
2. Припрема једног семинарског рада у складу са планом и програмом
докторских студија које стипендиста похађа;
3. Припрема рада у једном од часописа које издаје Институт, при чему је
стипендиста први аутор, а ментор коаутор на раду и
4. Праћење рада и напретка стипендисте и извештавање руководиоцу Центра за
основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду
(Анекс 2. овог Правилника) пружа информације о активностима и степену
ангажовања стипендисте у вези са реализацијом пројеката основних
истраживања, врсти ангажовања стипендисте на докторским студијама, као и
изради докторске тезе.
Обавезе стипендисте одређене Програмом су:
1. Праћење инструкција добијених од стране ментора и
2. Поштовање динамике извештавања (усменог и писменог) у складу са
захтевима ментора.

Менторство приправника
Опште одредбе
Приправници су докторанти на прва три семестра докторских студија, који слушају и
полажу испите предвиђене планом и програмом докторских студија одабране
научноистраживачке организације. Програмска активност Менторства обухвата
само оне приправнике који су запослени у Институту са пуним радним временом.
Колегијум Института предлаже ментора за приправника, а одлука се усваја на
седници Научног већа Института, након чега ментор и приправник добијају
званично обавештење у писаној форми (штампано или електронски) о почетку
реализација задатака предвиђених Програмом.
Менторски рад са приправником се одређује на период од 12 месеци, од дана
доношења одлуке о именовању ментора, уз ограничење да једна особа може бити
ментор само једном приправнику у току трајања периода менторства. На захтев
приправника, менторство се може продужити за додатних 12 месеци.
Посебне одредбе
Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и приправника. Обавезе ментора
одређене Програмом су:
1. Упознавање приправника са основним научноистраживачким активностима
Института (основна истраживања, годишња научна конференција, научне
публикације Института, преглед стратешких и међународних пројеката
Института, као и пројеката сарадње са привредом);
2. Упознавање приправника са актерима из екстерног окружења који утичу на
рад Института (државни и недржавни актери);
3. Пружање помоћи приправнику приликом укључивања у рад Института, пре
свега кроз активно учешће приправника у организационим активностима
научних конференција и других научних скупова у којима је Институт главни
организатор или суорганизатор;
4. Пружање помоћи приправнику у савладавању основних метода и техника
научног истраживања (прикупљање, систематизација и преглед литературе,
претрага релевантних часописа, избор методологије и сл.);

5. Припрема једног рада за научну конференцију (домаћу или међународну)
током трајања менторства, при чему је приправник први аутор, а ментор
коаутор на раду;
6. Учешће на домаћој или међународној научној конференцији
дисеминације резултата научноистраживачког рада приправника;

ради

7. Помоћ у припреми два семинарска (или одговарајућа) рада, предвиђених
планом и програмом докторских студија;
8. Помоћи приликом аплицирања за учешће у програмима усавршавања у земљи
и иностранству (летње школе, семинари, обуке, радионице) и
9. Праћење рада и напретка приправника и извештавање руководиоца Центра за
основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду
са приправником (Анекс 3. овог Правилника) пружа информације о
активностима и степену ангажовања приправника у вези са реализацијом
пројеката основних истраживања, као и врсти ангажовања приправника на
докторским студијама.
Обавезе приправника одређене Програмом су:
1. Праћење инструкција добијених од стране ментора, као и поштовање
динамике извештавања (усменог и писменог) коју ментор захтева;
2. Презентација резултата на радионицама младих истраживача (предвиђено је
да се радионица организује пред крај менторског периода како би се
презентовали заједнички резултати научноистраживачког рада приправника
и ментора).
Менторство сарадника
Опште одредбе
Сарадници су докторанти четвртог семестра докторских студија и они који се налазе
у поступку пријаве докторске дисертације. Програмска активност Менторства
обухвата само оне сараднике који су запослени у Институту са пуним радним
временом. Колегијум Института предлаже ментора за сарадника, а одлука се усваја
на седници Научног већа Института, након чега ментор и сарадник добијају
званично обавештење у писаној форми (штампано или електронски) о почетку
реализација задатака предвиђених Програмом. Основна улога ментора се огледа у
пружању смерница за писање докторске тезе и праћење њене израде.

Трајање менторства сарадника одређује се на период од 24 месеца од дана доношења
одлуке о именовању ментора или до момента одбране докторске дисертације, уз
ограничење да једна особа може бити ментор само једном сараднику у току трајања
периода менторства. На захтев сарадника, менторство се може продужити за
додатних 12 месеци.
Посебне одредбе
Посебне одредбе дефинишу обавезе ментора и сарадника. Обавезе ментора одређене
Програмом су:
1. Помоћ сараднику приликом одабира теме докторске дисертације, како би
имала упориште у стратешким документима Републике Србије;
2. Пружање помоћи приликом састављања пријаве докторске дисертације;
3. Пружање помоћи у припреми рада за СЦИ листу при, чему је сарадник први
аутор, а ментор коаутор на раду;
4. Припрема једног научног рада за конференцију (домаћу или међународну) једном у 12 месеци;
5. Учешће на домаћој или међународној научној конференцији ради
дисеминације резултата научноистраживачког рада сарадника – једном у 12
месеци;
6. Припрема једног рада у научном часопису – једном у 12 месеци,
7. Праћење рада и напретка сарадника и извештавање руководиоца Центра за
основна истраживања на шестомесечном нивоу. Извештај о менторском раду
(Анекс 4. овог Правилника) пружа информације о активностима и степену
ангажовања сарадника у вези са реализацијом пројеката основних
истраживања, врсти ангажовања сарадника на докторским студијама и изради
докторске тезе.
Обавезе сарадника одређене Програмом су:
1. Праћење инструкција добијених од стране ментора, као и поштовање
динамике извештавања (усменог и писменог) коју ментор захтева.

Усавршавање
Општи циљ програмске активности Усавршавања младих истраживача Института
јесте подржавање и подстицање стицања знања непосредном разменом научних
информација и научних достигнућа, као и допринос интензивирању сарадње
Института на међународном плану, што је складу са стратешким циљевима развоја
науке и истраживања у Републици Србији.
Програм развоја научноистраживачког подмлатка Института предвиђа и активности
које су намењене усмеравању младих истраживача ка посебним облицима
усавршавања и укључивања у домаће и међународно научно окружење. Једна од
форми Усавршавања подразумева упућивање младих истраживача на усавршавање у
иностранство, са посебним акцентом на институције са којима Институт већ има
сарадњу у области научноистраживачког рада. Остале форме обухватају
финансирање учешћа младих истраживача на конференцијама, семинарима,
радионицама и другим видовима обукама, које организују домаће и међународне
научне институције.
Из карактеристика и циљева програмске активности Усавршавање произилазе два
вида усавршавања младих истраживача Института:
Интерно усавршавање
Општи циљ интерног усавршавања младих истраживача је унапређење њихове
компетентности, у складу са Програмом научноистраживачког рада Института
економских наука. Интерно усавршавање се реализује у оквирима расположивих
капацитета Института и подразумева организовање предавања, курсева и
радионица од стране истраживача запослених на Институту, као и гостујућих
предавача.
Интерно усавршавање има вишеструке користи како за младе истраживаче, тако и за
све остале истраживаче и Институт као научноистраживачку организацију, јер се
интерним обукама реализују стратешки циљеви Института - подизање изврсности
рада истраживача и њихове компетентности за креирање јавних политика, тј.
утицаја и реализације резултата научноистраживачког рада.
Динамика организовања интерних обука се одређује у договору истраживача са
директором Института.
Екстерно усавршавање
Екстерно усавршавање подразумева подршку усавршавању младих истраживача,
кроз њихово упућивање на учешће у летњим школама, семинарима, радионицама и

другим видовима стицања нових знања. Потребно је истаћи и улогу ментора у
подршци младим истраживачима при избору програма усавршавања.
Млади истраживачи се могу упутити на програме екстерног усавршавања факултета,
института и других организација, пре свега са онима са којима Институт већ има
остварену сарадњу, а у складу са могућностима и интересовањем младог
истраживача. Млади истраживач може и у договору са ментором, уз адекватно
образложење, да предложи форму усавршавања за који сматра да ће бити од значаја
за његов научноистраживачки рад.
Усмено представљање резултата научноистраживачког рада
Научноистраживачки рад обухвата и усмено представљање добијених резултата
истраживачког процеса. Усмено представљање резултата повећава вероватноћу да
резултати добију употребну вредност, те је подршка младим истраживачима у овој
програмској активности посебно важна за јачање и развој њихових
научноистраживачких капацитета. Ужа и шира научна и стручна јавност, али и
креатори јавних политика, имају прилику да се упознају са резултатима рада младих
истраживача кроз интерно и екстерно представљање резултата.
Интерно усмено представљање резултата врши се у форми интерних радионица
младих истраживача, на којима се представљају објављени научни радови, пријаве
докторских дисертација, као и других резултата научноистраживачког рада, са
циљем добијања смерница за њихово унапређење, пре свега од стране колега у
научним звањима. Истовремено, организовање радионица омогућава младим
истраживачима размену искустава, уз истовремено јачање истраживачких
компетенција и отварање простора за међусобну сарадњу. Динамика организовања
радионица одређује се у договору са младим истраживачима, са циљем да сваки
млади истраживач у току једне године одржи једну радионицу/презентацију.
Научне (домаће и међународне) конференције, научни скупови и округли столови
представљају најчешће видове екстерног усменог представљања резултата.
Институт ће наставити да пружа подршку младим истраживачима кроз подстицање
учешћа на међународним скуповима и конференцијама ради излагања резултата
истраживања. Поред годишње конференције Института, на којој млади истраживачи
имају прилику да презентују резултате истраживања, могу учествовати и на
конференцијама партнерских институција у земљи и иностранству, као и на осталим
конференцијама. Осим тога, млади истраживачи могу користити и додатни извор
финансирања за учешће на научним скуповима које обезбеђује Министарство на
годишњем нивоу кроз „Позив за суфинансирање учешћа истраживача на научним
скуповима и радним састанцима радних тела научног скупа у иностранству“.

Практични рад
Циљ програмске активности Практичан рад је креирање услова за исказивање
талената, знања, иницијатива и способности младих истраживача, кроз укључивање
у различите радне задатке. Кроз Практичан рад млади истраживачи имају прилику
да у пракси примене знања стечена научноистраживачким радом, којим се
истовремено подстиче здрава конкуренција међу младим истраживачима, са циљем
избора најбољих кандидата за даљи развој нaучнoистрaживaчкe делатности
Института.
Укључивање младих истраживача у реализацију стручних пројеката Института
подразумева примену знања које је млади истраживач стекао кроз менторски рад,
интерне обуке Института и екстерне програме усавршавања. Кроз рад на
реализацији пројеката примењених истраживања – међународних пројеката,
стратешких пројеката и пројеката сарадње са привредом млади истраживачи ће
имати могућност да учествују у припреми методологије истраживања, прегледу
литературе, прикупљању података и обради истих, као и доношењу закључака и
предлога за даља истраживања.
Индикатори
Институт је, са циљем подстицања изврсности и релевантности научних
истраживања својих истраживача, почев од 2017. године, увео индикаторе
(пoкaзaтeљe) успеха научноистраживачког рада. Успех младих истраживача ће се
вредновати, осим на основу поменутих индикатора дефинисаних у Стратегији
развоја Института економских наука 2017–2020. година, и на основу следећих
индикатора развоја научноистраживачког подмлатка1:
-

-

-

Индикатор семинарских радова – број написаних семинарских радова по
младом истраживачу (у складу са програмима докторских студија које млади
истраживачи похађају) – IS;
Индикатор предлога докторских дисертација – број пријављених докторских
дисертација у односу на број доктораната у одабраним годинама – IPD;
Индикатор одбрањених докторских дисертација – број одбрањених
докторских дисертација у односу на број доктораната у одабраним годинама DR;
Број запослених нових младих истраживача - показује број доктораната који
су засновали радни однос на Институту у одабраним годинама - NMI;

Начини конструисања Индикатора успеха научноистраживачког рада на Институту се детаљније
могу погледати у документу Стратегија развоја Института економских наука 2017-2020. година –
ИЕН2020
1

-

Број посећених домаћих конференција – број посећених конференција у земљи у
одабраним годинама - DKO;
Број посећених међународних конференција - број посећених међународних
конференција у одабраним годинама - MKO.

Будућност младих истраживача на Институту
Имајући у виду наведене програмске активности за развој научноистраживачког
подмлатка, могуће је сагледати јасну тенденцију Института за јачањем капацитета
младих истраживача у наредном четворогодишњем периоду. Истовремено,
Програмом су предвиђене мере за њихово постепено укључивање у све пословне
активности Института, кроз примену стечених знања у реализацији пројеката
примењених истраживања. Осим тога, млади истраживачи ће имати приоритетан
статус при поручивању и набавци опреме, научне и стручне литературе, која је у
функцији реализације докторских студија и подизања општег нивоа
научноистраживачких компетенција.
Достизањем општих циљева Програма и спровођењем дефинисаних програмских
активности обезбеђују се услови за систематски развој научноистраживачког
подмлатка Института економских наука.
Анекс 1
Табела 1: Млади истраживачи који учествују у
научноистраживачког подмлатка на дан 01.07.2019. године
Име

Презиме

Програму

НИО уписаних докторских студија

Филолошки факултет, Универзитет у
Београду
Београдска Банкарска Академија,
Ђина
Ивановић
Универзитет Унион
Економски факултет, Универзитет у
Оливера
Јовановић
Београду
Економски факултет у Суботици,
Невена
Јоловић
Универзитет у Новом Саду
Економски факултет, Универзитет у
Аида
Ханић
Сарајеву, Босна и Херцеговина
Економски факултет, Универзитет у Нишу
Петар
Митић
Универзитет у Београду,
Данијела
Стојановић
Факултет организационих наука
Економски факултет у Суботици,
Настасја
Сташевић
Универзитет у Новом Саду
Напомена: Настасја Сташевић је стипендиста МПНТР
Јелена

Бановић

развоја

Пројекат
МПНТР
179015/47009
179015/47009
179015/31005
47009
179015/47009
179015/47009
179015
47009

Студенти последипломских студија
Име и презиме

Јелена Бановић

Управљање и архивирање података у
Области научноистраживачког рада друштвеним наукама, дигитална
писменост, информациона и
комуникациона писменост
Година уписа докторских студија
2016.
НИО уписаних студија Филолошки факултет, Универзитет у
Београду
Фаза израде докторске тезе
Пријава тезе
Име и презиме ментора

Проф. др Бојан Ђорђевић

Институција у којој је ментор
Филолошки факултет, Универзитет у
запослен
Београду
Планови за наредне 4 године:
• последипломске студије

Планови за наредне 4 године:
• научноистраживачки рад

Пријава, израда и одбрана докторске
дисертације
- Припрема рада за СЦИ листу;
- Припрема једног научног рада за
конференцију (домаћу или
међународну) - једном у 12 месеци;
- Учешће на домаћој или
међународној научној
конференцији ради дисеминације
резултата научноистраживачког
рада – једном у 12 месеци;
- Припрема једног рада у научном
часопису – једном у 12 месеци.

Библиографија (2015-2018)
1. BANOVIĆ, Jelena. Impact Assesment of Digital Data Archives in Social Sciences: Case
Study of Serbia. U: Digital transformation: new challenges and business opportunities.
London: Silver and Smith Publishers, 2018, str.106-126, [COBISS.SR-ID 512540258] – M14
2. BANOVIĆ, Jelena, BRADIĆ-MARTINOVIĆ, Aleksandra. Primena koncepta Big Data u
ekologiji. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2018, vol. 25, no. 92, str. 811-815, [COBISS.SRID 512544866] – M51
3. BANOVIĆ, Jelena. Analysis of the impact of digital archives in social sciences: case study
RRPP data in Serbia. U: Business and Applied Economics: book of abstracts. Beograd:
Institute of Economic Sciences, 2018, str. 33-34. [COBISS.SR-ID 512528482] – M34

Име и презиме

Ђина Ивановић

Области научноистраживачког
Дигитална економија, екологија и заштита
рада
животне средине, дигитално предузетништво
Година уписа докторских
студија 2018.
НИО уписаних студија Београдска банкарска академија - Факултет за
банкарство, осигурање и финансије
Фаза израде докторске тезе
Испитне обавезе, период пре пријаве тезе
Име и презиме ментора

/

Институција у којој је ментор
запослен /
Планови за наредне 4 године:
• последипломске студије

Завршетак испитних обавеза, пријава и израда
докторске дисертације
-

Планови за наредне 4 године:
• научноистраживачки рад
-

Библиографија (2015-2018)
/

Припрема рада за научну конференцију
(домаћу или међународну) - једном у 12.
месеци;
Учешће на домаћој или међународној
научној конференцији ради дисеминације
резултата научноистраживачког рада –
једном у 12. месеци;
Презентација резултата
научноистраживачког рада на
радионицама младих истраживача – једном
у 12. месеци.

Име и презиме
Области научноистраживачког рада
Година уписа докторских студија

Оливера Јовановић (девојачко Пантић)
Економија аграра, аграрна политика,
предузетништво и мала и средња
предузећа, рурални развој
2013. година

НИО уписаних студија Економски факултет Универзитета у
Београду
Фаза израде докторске тезе
Пријава докторске дисертације
Име и презиме ментора

Проф. др Жаклина Стојановић

Институција у којој је ментор
Економски факултет Универзитета у
запослен
Београду
Планови за наредне 4 године:
• последипломске студије

Одбрана докторске дисертације
планирана је у наредне две године.
-

Планови за наредне 4 године:
• научноистраживачки рад

-

-

Припрема рада за СЦИ листу;
Припрема једног научног рада за
конференцију (домаћу или
међународну) - једном у 12 месеци;
Учешће на домаћој или међународној
научној конференцији ради
дисеминације резултата
научноистраживачког рада – једном
у 12 месеци;
Припрема једног рада у научном
часопису – једном у 12 месеци.

Библиографија (2015-2018)
1. ĐURIČIN, Sonja, PANTIĆ, Olivera. The Development of Micro-crediting as a Factor of
Promoting Women's Entrepreneurship in Serbia. Journal of Women's Entrepreneurship
and Education, ISSN 1821-1283. 2015, br. 1/2, str. 50-66,
http://www.ien.bg.ac.rs/images/stories/Izdavastvo/Casopis%20JWE/2015/15jwe12_4.p
df. [COBISS.SR-ID 215910412] - M52

2. ERIĆ, Dejan, ĐURIČIN, Sonja, PANTIĆ, Olivera. Development of SMEs and small farms in
agribusiness in Serbia. U: Final workshop report on "SMEs and small farms in agribusiness
in the Black Sea economic cooperation region": organized by Organization of the Black sea
economic cooperation (BSEC) and Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Chişinǎu: KonradAdenauer-Stiftung, 2015, str. 218-237, [COBISS.SR-ID 512330338] – M14
3. ĐURIČIN, Sonja, BODROŽA, Duško, PANTIĆ, Olivera. Procena mogućnosti uvođenja
robnih derivata u cilju zaštite budućih prinosa od efekata suše. U: Knjiga apstrakata.
Beograd: Naučno-stručno društvo za zaštitu životne sredine Srbije ECOLOGICA, 2015, str.
53. [COBISS.SR-ID 512305250] – M34
4. DOMAZET, Ivana, PANTIĆ, Olivera. Reciklažna industrija kao faktor unapređenja
kvaliteta životne sredine u Srbiji. U: Knjiga apstrakata. Beograd: Naučno-stručno društvo za
zaštitu životne sredine Srbije ECOLOGICA, 2015, str. 180. [COBISS.SR-ID 512303714] –
M34
5. DOMAZET, Ivana, PANTIĆ, Olivera. Reciklažna industrija kao faktor unapređenja
kvaliteta životne sredine u Srbiji. Ecologica, ISSN 0354-3285, 2015, god. 22, br. 78, str. 211215, [COBISS.SR-ID 512309346] – M51
6. LAZAREVIĆ-MORAVČEVIĆ, Marija, PANTIĆ, Olivera, FILIMONOVIĆ, Dragan. SME sector
as a growth factor of employment in Serbia. U: New e conomic policy reforms. Belgrade:
Belgrade Banking Academy, 2015, str. 466-475. [COBISS.SR-ID 512287842] – M33
7. PANTIĆ, Olivera. Uloga sektora MSPP u strukturnim promenama poljoprivrede
Republike Srbije. U: Strukturne promene u Srbiji: dosadašnji rezultati i perspektive:
tematski zbornik. Beograd: Institut ekonomskih nauka, 2015, str. 331346, http://ebooks.ien.bg.ac.rs/29/1/op_2015_01.pdf. [COBISS.SR-ID 512297570] - M44
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