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ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ

На основу члана 42. став 1, алинеја 9. Статута Института за међународну
политику и привреду (02 бр. 1309/2 од 20. новембра 2019. године), директор Института
подноси

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ИНСТИТУТА ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ
за период 1. јануар – 31. децембар 2020. године
Основне карактеристике рада Института током 2020. године су:
- успешно спровођење мера Владе Републике Србије у супротстављању
епидемији болести COVID-19 узроковане вирусом SAS-CoV-2;
- реализација научноистраживачке делатности и осталих активности у
условима епидемије;
- потпуна стабилизација финансијског пословања, и
- битно унапређење услова за рад.
Институт је у посматраном раздобљу реализовао следеће најважније активности:
Научноистраживачка делатност:
Институт за међународну политику и привреду је током 2020. године спроводио
научноистраживачки пројекат „Србија и изазови у међународним односима 2020.
године”, на основу уговора са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Четири истраживачка тима сачинила су предлоге пројеката у оквиру позива Фонда за
науку „ИДЕЈЕ”, чије спровођење још увек није окончано.
Истраживачима је током трајања ванредног стања у Републици Србији услед
пандемије Корона вируса било омогућено обављање послова ван просторија
послодавца (рад од куће), а у складу са „Уредбом о организовању рада послодаваца“.
Истраживачи су у року извршили истраживачке задатке предвиђене радним налозима:
1) истраживачи у истраживачким звањима су предали по један научни чланак и два
приказа књига, 2) истраживачи у научним звањима су предали по два научна чланка.
У другој половини године уведене су интерне дебате у оквиру центара
Института на актуелне теме везане за текуће потпројекте које су центри спроводили у
2020. години.
Услед околности проузрокованих пандемијом Корона вируса, Институт је био
принуђен да откаже одржавање Зимске школе међународних односа (планиране за
март) и међународног научног скупа “Regional Security of the Balkans and
Serbiaʼs Position in Contemporary International Relations” (планираног за мај). Поред тога,
Институт је морао да одустане од реализације Програма краткорочног волонтирања.
Научни скупови:
Институт је током посматраног периода организовао два научна скупа
посредством интернета:
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националну научну конференцију „Заразне болести као глобални безбедносни
изазов – пандемија Ковид-19: стварност и последице”, у сарадњи са Факултетом
безбедности Универзитета у Београду (9. јул), и



прву по реду националну научну конференцију „Изазови савременог света:
стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и
повода”, која је организована је у сарадњи са Факултетом безбедности
Универзитета у Београду и Институтом за стратегијска истраживања
Универзитета одбране (28. октобар).
Округли столови:

Институт је током посматраног периода организовао пет онлајн округлих
столова:


Центар за студије „Појаса и пута” организовао је округли сто „На који начин се
Народна Република Кина и Европа суочавају са неизвесностима које доносе
промене у свету”, а у сарадњи са Институтом за европске студије Кинеске
академије друштвених наука из Пекинга (9. септембар);



Центар за међународне организације и међународно право организовао је
округли сто поводом 75 година од оснивања ОУН – „Уједињене нације: између
стварног и могућег”, у сарадњи са Министарством спољних послова Републике
Србије, специјалном представницом Генералног секретара Уједињених нација и
сталном координаторком Уједињених нација у Републици Србији (22. октобар);



Центар за суседство и Средоземље организовао је округли сто “South-East
Europe and Eastern Mediterranean: Realignments and trends”, на којем су инострани
и домаћи истраживачи дискутовали о утицају Русије, САД и Турске на простору
Балкана као и актуелном спору између Турске и Грчке у региону Источног
Медитерана (26. октобар);



Центар за евроатлантске студије Института, у сарадњи са Фондацијом Ханс
Зајдел, организовао је округли сто “Western Balkans during the new mandate of the
European Commission and the Covid-19 pandemic”, на којем су учесници из
Србије и иностранства полемисали о ограничењима и изазовима у процесу
европских интеграција на Западном Балкану и последицама пандемије, те о
будућим трансатлантским односима у светлу резултата председничких избора у
САД (9. новембар);



Центар за међународне организације и међународно право организовао је
округли сто на којем су инострани и домаћи истраживачи разматрали поједина
питања и дилеме из домена улоге недржавних актера у међународном праву,
економији и политици (10. новембар), и



Центар за евроазијске студије Института организовао је, у сарадњи са
московским Фондом за подршку јавне дипломатије „А. М. Горчаков”, округли
сто „Балкан као геополитичко жариште: стари проблеми и нови изазови”, на
којем су српски и руски истраживачи дебатовали о актуелним питањима
балканских односа и регионалне безбедности и политике Русије према нашем
региону (13. новембар).
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Сесије међународног права:
У оквиру овог новог форума за размену мишљења између домаћих и стручњака
из региона из области међународног права и сродних дисциплина, одржане су две
сесије:

 Предавање др Владимира Лепосавића, правног саветника Митрополије
Црногорско-Приморске и Епархије Будимљанско-Никшићке, на тему „Закон о
слободи вероисповести Црне Горе у контексту међународног права и политике”
(16. јануар);

 Онлајн дискусија о разграничењу и контроли над природним ресурсима у
Источном Медитерану, где су уводничари били др Ефтимиос Папаставридис,
истраживач и повремени предавач на Универзитету у Оксфорду и научни
сарадник Центра за међународно право у Атини, др Николас А. Јоанидис, доцент
међународног права на Универзитету у Никозији и мр Јунус Емре Ачикоглу,
докторант на Универзитету мира Уједињених нација (29. септембар).
Предавања спољних предавача:


Њ.е. др Намира Негм, правна саветница Афричке уније и бивша амбарадорка
Арапске Републике Египат у Руанди, одржала је онлајн предавање „Развој права
Афричке уније” (5. октобар);

 Аљоша Миленковић, један од водећих домаћих телевизијских новинара са
међународним медијским искуством, одржао је онлајн предавање „Медији –
нова црква. И остало…” посвећено најкарактеристичнијим видовима
манипулација које се појављују у штампаним и електронским медијима (18.
новембар).
Амбасадорски форум:


Амбасадор Краљевине Шведске у Републици Србији, Њ.е. Јан Лундин, одржао је
предавање на тему „Србија и Шведска у контексту Европске уније”, а у оквиру
обележавања 73. годишњице од оснивања Института (3. децембар).
Семинари:

Током 2020. године истраживачи Института одржали су три интерна предавања
на актуелне теме из области међународне безбедности, међународног права и
међународне економије. Предавачи су били др Наташа Станојевић, др Богдан
Стојановић и мср Вања Павићевић.
Сходно приоритетним циљевима „Програма развоја научноистраживачког
подмлатка за период од 2020. до 2025. године“, одржана је сесија Докторског семинара
посвећена детаљнијем упознавању истраживача приправника и истраживача сарадника
са међународним професионалним и етичким стандардима у делу који се односи на
објављивање резултата научноистраживачког рада и издаваштво научних часописа.
Мобилност истраживача:
Мср Вања Павићевић била је стипендисткиња Хашке академије за међународно
право, а др Стеван Рапаић држао је гостујућа предавања на државном универзитету у
Бангкоку (Тајланд). Истраживачице Института одржале су два онлајн предавања на
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иностраним универзитетима: др Катарина Закић на Факултету за пословање и
економију (Faculty of Business and Economics) из Омана, а мср Сандра Давидовић на
Универзитету Џонсон и Вејлс (Johnson and Wales University – JWU).
Међународна сарадња:


одржани су састанци са представницима амбасада: САД (21. фебруар) –
политички саветник, Ирана (19. мај) – амбасадор, Индонезије (2. јун) –
амбасадор, ОУН (5. јун) – стална координаторка, Египта (12. јун) – амбасадор,
Палестине (24. јун) – амбасадор, Руске Федерације (25. јун) – амбасадор;



Институт је са амбасадама земаља Покрета несврстаних које имају дипломатске
представнике у Републици Србији покренуо инцијативу за издавање зборника
радова у поводу јубилеја 60 година од оснивања;



делегација кинеског Универзитета Ћингхуа посетила је Институт (15. јануар);



др Катарина Закић и др Ана Јовић-Лазић биле су делегати на мултилатералној
конференцији “The Raisina Dialogue”, водећем годишњем скупу у Индији о
дипломатији и геостратешком развоју, одржаном у Њу Делхију, у организацији
Фондације за истраживање и анализу из Индије и Министарства спољних
послова Владе Индије (14–16. јануар);



у сарадњи са амбасадом НР Кине и Филолошком гимназијом из Београда,
обележена је Кинеска Нова година (21. јануар);



Институт је упутио изразе подршке кинеском народу у борби са Корона вирусом
(26. фебруар);



у централном дневнику Кинеске државне телевизије пренета је информација о
писмима подршке које је Институт упутио народу НР Кине уопште, као и својим
партнерима (2. март);



након проглашења ванредног стања у Републици Србији, Институт је добио
писма подршке кинеских партнерских институција (друга половина марта);



представници Института учествовали су на првој међународној научној онлајн
конференцији „Искуства и перспектива сарадње Кине и земаља ЦИЕ током
COVID-19 епидемије” (30. април);



Институт је упутио честитке поводом наименовања нових амбасадора Исламске
Републике Ирана, Републике Словачке и Републике Хрватске (14. мај);



представници Института учествовали су на међународној научној онлајн
конференцији „Пресек досадашње и перспектива сарадње Кине и земаља ЦИЕ
током COVID-19 епидемије” (20. мај);



Институт је потписао Уговор о донацији заштитних маски са Кинеском
фондацијом за мир и развој из Пекинга (20. мај);



представници Института учествовали су на првом глобалном онлајн форуму
„Унапређење међународне сарадње у борби против вируса COVID-19 и
изградња заједничке будућности” (10. јун);
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представници Института учествовали су на онлајн конференцији посвећеној
сарадњи у оквиру формата 17+1 – “Information Exchange and Matchmaking
Conference between China and CEEC SMEs on Resuming Work and Production” (16.
јун);



Институт је успоставио сарадњу са SME Cooperation Zone Cangzhou (16. јун);



Центар за суседство и Средоземље Института за међународну политику и
привреду и Институт за политичке и међународне студије из Техерана (Institute
for Political and International Studies – IPIS) организовали су округли сто о
Ирану, Србији и свету под пандемијом, као први корак ка обнављању научне
сарадње успостављене током прве деценије 21. века (17. август);



Центар за студије „Појаса и пута” организовао је у сарадњи са Институтом за
европске студије Кинеске академије друштвених наука из Пекинга округли сто
„На који начин се Народна Република Кина и Европа суочавају са
неизвесностима које доносе промене у свету” (9. септембар);



Институт је био саорганизатор међународне конференције „75. годишњица
мултилатерализма и међународне безбедности под окриљем Уједињених
нација”, поред Факултета безбедности Универзитета у Београду, Асоцијације за
Уједињене нације у Србији и Фондације „Energypact” (21. септембар);



у оквиру сарадње са амбасадом Арапске Републике Египат у Београду
организовано је предавање о развоју права Афричке уније (5. октобар);



у склопу обележавања јубилеја 75 година од оснивања Уједињених нација,
Институт за међународну политику и привреду је у сарадњи са Канцеларијом
УН у Србији организовао је округли сто „Уједињене нације: између стварног и
могућег” и направио виртуелну изложбу књига које су део фонда Депозитарне
библиотеке УН и најзначајнијих институтских публикација посвећених
деловању ове универзалне организације (22. и 24. октобар);



директора Института учествовао је, као почасни гост, на онлајн Пуђанг форуму
иновација, највећем те врсте у свету, у организацији Министарства науке и
технолошког развоја Народне Републике Кине (23. октобар);



Институт је потписао споразум о сарадњи Индијским саветом за светске послове
(Indian Council of World Affairs – ICWA) из Њу Делхија;



Институт за међународну политику и привреду је у сарадњи са Амбасадом Руске
Федерације у Београду спровео заједнички пројекат чији је резултат
објављивање тематског зборника радова међународног значаја Russia and Serbia
in the Contemporary World: Bilateral relations, challenges and opportunities.
Домаћа научна сарадња:

Институт за међународну политику и привреду потписао је Споразум о научнообразовној и стручној сарадњи са Криминалистичко-полицијским универзитетом из
Београда. Споразумом је предвиђено развијање заједничких активности на плану
научноистраживачког рада, организације различитих видова научних скупова,
специјалистичких образовних програма (предавања, семинара, обука и стручне праксе),
размени публикација и размени истраживача, наставника, студената и сарадника.
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Током 2020. године, Институт за међународну политику и привреду остварио је
научну сарадњу са Факултетом безбедности Универзитета у Београду у виду
заједничког тематског зборника међународног значаја Security Challenges and the Place
of the Balkans and Serbia in a Changing World, тематског зборника националног значаја
Човек, простор, технологија, идеје: међународна безбедност у трећој декади 21. века,
и организације двеју националних научних конференција – „Изазови савременог света:
стратешко деловање држава или резултанта глобалних и локалних процеса и повода?” и
„Заразне болести као глобални безбедносни изазов – Пандемија COVID-19: стварност и
последице”.
Продуктивност истраживача Института:

Година

Број објављених
чланака

Просек чланака
по истраживачу

Наступи у
медијима

2020.

136

3,4

183

* У обзир су узети чланци 39 истраживачица и истраживача

Остало:
Током 2020. године је настављен менторски рад са једанаесторо истраживачаприправника и истраживача-сарадника, на начин прилагођен условима примене мера
заштите од Корона вируса.
У статусу стипендисте Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на
пројекат је укључен мср Љубомир Тинтор, студент докторских студија на Правном
факултету Универзитета у Београду, а као ментор одређен му је проф. др Драгољуб
Тодић.
Докторску дисертацију одбранио је др Богдан Стојановић.
Управљање људским ресурсима:


урађени су нови Уговори и Анекси Уговора о раду за све запослене, који су
усклађени са новим Законом о науци и истраживањима, новим Статутом
Института и другим општим актима;



урађени су Анекси Уговора на још годину дана за две запослене које су упућене
на рад код другог послодавца ЈП Службени гласник;



на основу апела Министарства за рад, којим се апелује на послодавце да и поред
престанка важења Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног
стања, уколико то дозвољава природа делатности и послови који се обављају,
запосленима омогући рад од куће, директор Институт је донео појединачна
Решења за све истраживаче којим је омогућио запосленима обављање послова
ван просторија послодавца (рад од куће);
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директор Института донео је Одлуку о мерама за супротстављање болести
COVID-19;



директор Института донео је План примене мера за спречавање појаве и ширења
епидемије заразне болести у Институту;



директор Института донео је Решење о колективном коришћењу годишњег
одмора за запослене, за други део годишњег одмора из 2019. године;



на основу предлога Научног већа директор Института донео је одлуке о
усвајању Програма научноистраживачког рада за период од 2020. до 2025.
године и Програма развоја научноистраживачког подмлатка за период од 2020.
до 2025. године. На предлог Научног већа директор је донео План објављивања
публикација за 2021. годину са приоритетима и Програм одржавања научних
скупова за 2021. годину;



директор Института донео је Одлуку о стимулативном делу зараде за април
месец 2020. године, за троје запослених из Сектора за стручне,
административно-техничке и помоћне послове, због изузетног залагања на
пословима које обављају, а у време проглашеног ванредног стања;



урађена је контрола радноправног статуса запослених истраживача, као и анекси
Уговора за запослене истраживаче који су успешно обавили пробни рад у
Институту (др Милош Петровић, др Наташа Станојевић и мср Данило Бабић);



пробни рад у Институту успешно је обавио др Милисав Терзић помоћник
директора за стручне, административно-техничке и помоћне послове, кога је
Комисија за праћење пробног рада препоручила за даљи рад у Институту;



истраживачу др Стевану Рапаићу престао је радни однос у јуну месецу 2020.
године, на основу Споразумног престанка радног односа, а мср Михајлу Копањи
истекао је Уговор о раду на одређено време, 31.12.2020. године, нови није
закључен, јер је именовани прешао да ради на Факултет безбедности
Универзитета у Београду од 01.01.2021. године;



свим студентима докторских академских студија, у звању истраживачаприправника и истраживача-сарадника, који су примљени 2018. и 2019. године,
по основу јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја за
учешће талентованих младих истраживача на научноистраживачким пројектима,
радни однос на одређено време је продужен на годину дана до 31.12.2021.
године, у складу са инструкција Министарства;



истраживачима који су примљени на одређено време, радни однос је продужен и
то: др Милошу Петровићу, научном сараднику; др Наташи Станојевић, научном
сараднику; мср Исидори Поп-Лазић, истраживачу-приправнику и мср Данилу
Бабићу, истраживачу-сараднику;



за постигнуте резултате у раду, залагање на радном месту, поштовање радне
дисциплине и допринос развијању међуљудских односа, директор Института је
током 2020. године похвалио петоро запослених, петоро запослених награђено је
плаћеним одсуством, а Годишња награда Института додељена је Љиљани
Маринковић;
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директор Института изрекао је меру „Опомена са најавом отказа” др Златану
Јеремићу због неизвршења радног налога;



директор Института донео је Одлуку којом се именује Одбор за самопроцену
Института;



Институт се, са достојном пажњом, опростио од преминуле колегинице Радмиле
Грмуше, и



Управни одбор и запослени су редовно информисани о активностима и
плановима Института.
Активности Научног већа:

Одржанe су две седнице Научног већа и 17 електронских изјашњавања чланова
Научног већа, а донето је више одлука из надлежности рада Научног већа посредством
електронске поште.
Завршено је укупно осам поступака избора, односно реизбора истраживача
Института од тога: три поступка избора у научно звање научни сарадник (др Наташа
Станојевић, др Милош Петровић, др Невена Станковић), два поступка реизбора у
научно звање научни сарадник (др Иван Дујић и др Небојша Вуковић) и три поступка
избора у истраживачко звање истраживач сарадник (мср Ненад Стекић, мср Сандра
Давидовић и мср Данило Бабић). За истраживача др Богдана Стојановћа Научно веће
Института је донело Предлог одлуке за избор у научно звање научни сарадник. За
кандидаткињу др Ану Јовић Лазић, научну сарадницу Научно веће је покренуло
поступак за избор у научно звање виши научни сарадник.
За спољне кандидате спроведени су поступци и то за: мср Стевана Недељковића
и кандидата мср Милана Крстића спроведен је поступак избора у истраживачко звање
истраживач сарадник, а за мср Павла Недића, мср Милену Митровић и мср Даницу
Лазовић поступак избора у истраживачко звање истраживач-приправник ради
пријављивања на четврти јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, талентованим младим истраживачима-студентима докторских академских
студија за
укључивање
у научноистраживачки
рад
у акредитованим
научноистраживачким организацијама.
Поступци избора у научна и истраживачка звања вршени су у складу са свим
законским роковима.
Др Слободан Јанковић добио је звање вишег научног сарадника, поступак је
спровео Институт за европске студије, јер Институт није имао квалификовану већину
за избор у више звање, за два кандидата из Института, др Марка Новаковића и др
Михајла Вучића, Научно веће је донело образложено Мишљење да нема компетентан
састав за избор у научно звање виши научни сарадник и да кандидати могу поднети
захтев другом Институту односно факултету.
Научно већа Института донело је предлоге „Програма научноистраживачког
рада за период од 2020. до 2025. године“ и „Програма развоја научноистраживачког
подмлатка за период од 2020. до 2025. године“.
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Научно веће је донело предлоге „Програма рада и развоја за период од 2021. до
2025. године“, „Плана објављивања публикација за 2021. годину“ (са приоритетима) и
„Програма одржавања научних скупова за 2021. годину“.
Научно веће образовало је комисију за израду предлога измена и допуна
Пословника о раду и донело Пречишћен текст Пословника о раду Научног већа.
Научно веће је дало позитивно мишљење на Извештај директора у делу који се
односи на реализацију научноистраживачких програма и пројеката у 2020. години.
Научно веће је анализирало рад истраживача-приправника и истраживачасарадника на основу извештаја ментора о успешности истраживача на студијама и у
научном раду за 2020. годину, и оценило га позитивним.
Издавачка делатност:


објављено је укупно седам зборника радова, од чега два међународног значаја –
Security Challenges and Place of Balkans and Serbia in a Changing World (уред.
Ана Јовић-Лазић и Алесис Труд) и Russia and Serbia in the Contemporary World:
Bilateral relations, challenges and opportunities (уред. Богдан Стојановић и Елена
Пономарева) – и пет националног значаја – Недржавни актери у међународном
праву (уред. Михајло Вучић), Човек, простор, технологија, идеје: међународна
безбедност у трећој декади 21. века (уред. Небојша Вуковић и Владимир
Ајзенхамер), Заразне болести као глобални безбедносни изазов – пандемија
Ковид-19: стварност и последице (уред. Зоран Јефтић и Михајло Копања),
Изазови савременог света: стратешко деловање држава или резултанта
глобалних и локалних процеса и повода? (уред. Зоран Јефтић и Ненад Стекић) и
Срби у Румунији и култура Републике Србије (уред. Ненад Васић и Сандра
Давидовић);



објављене су три научне монографије – Ратови Русије 1999–2019. (Владимир
Трапара), Европа и мигрантско питање 2014–2020. (Драган Петровић и Рајко
Буквић) и Балкан на постхладноратовском раскршћу (1989–2020) (Драган
Ђукановић);



објављени су сви бројеви сва четири научна часописа Института, с тим што су у
случају Међународне политике и Европског законодавства трећи и четврти број
издати као двоброј;



достављене су пријаве, са свом потребном документацијом Министарству
просвете, науке и технолошког развоја, на конкурсе за суфинансирање
монографија, часописа и скупова који су расписани у јануару и јуну текуће
године, и



за све научне радове у тематским зборницима и часописима Института
обезбеђен је DOI број.

Међународни сајам књига у Београду није одржан због пандемија COVID-19,
али је издавачка делатност Института остварена током 2020. године представљена у
каталогу публикација научноистраживачких организација издатих у 2020. години који
је објавио Центар за промоцију науке. Публикације Института биће достављене Центру
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за промоцију науке, а потом поклоњене Универзитетској библиотеци у Крагујевцу када
се за то стекну услови.
Издања Института продају се комисионо на основу уговорног односа између ЈП
„Службени гласник” и Института. Обновљени су сви годишњи уговори у области
издавачке делатности, а ажурирана су сва појединачна акта у области издавачке
делатности.
Издања Института дистрибуирaна су преко дистрибутера: Book bridge, Serbica
books, Добра књига, Хоризонт прес, Корисна књига, МЦ Мост, Неолибрис и других.
Достављени су редовни извештаји Министарству просвете, науке и технолошког
развоја за објављене монографије и одржане скупове, а за које су одобрена средства од
стране тог Министарства. Достављене су пријаве, са свом потребном документацијом
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс за суфинансирање
монографија, часописа и скупова.
Библиотечко-информациона делатност:
У току 2020. године библиотечки материјал је редовно обрађиван и ажурирани
су сви фондови.
Библиотечки фонд се обнављао путем депозита, поклона или размене књига.
Због ванредног стања и околности везаних за вирус COVID-19 прилив је био мањи него
иначе. Библиотека је приновила (по инвентарским књигама) 49 књига и 46 наслова
часописа, тј. 120 свезака часописа (месечни и квартални). Библиотечки материјал у
општем фонду је приновљен на следећи начин: 12 књига поклоном (директор
Института даровао је пет књига), 18 приновљених књига су издања Института, 12
добијено разменом са сродним институцијама. Часописи се принављају разменом и
поклоном трећих лица, као и издањима Института. У депозитарној библиотеци
Уједињених нација приновљена је 97 публикација док у депозитарној библиотеци
Европске уније нема приновљених публикација. У депозитарним библиотекама се све
мање шаљу материјали у папиру већ се упућују заинтересовани на претраживање на
сајту и слање само оног што је потребно.
База података књига има 33.918 записа, која значајно олакшава проналажење
књига. Поред тога у бази Центра за европску документацију има 8.660 записа, а у бази
Документације међународних организација 13.856 записа. Током 2020. године у две
базе унет је 151 запис.
У Библиотечко-информационом центру, као и у свим канцеларијама Института,
доступно је преко електронске академске мреже коришћење електронских часописа и
електронских књига.
У новије време Библиотечко-информациони центар све више се окреће новом
начину рада, што се односи на техничке могућности, као што је коришћење интернета и
електронске поште. Три специјализоване и депозитарне библиотеке омогућавају више
коришћења електронског претраживања и скидања публикација, а мање слања
публикација у папирном облику. Корисници добијају информације као и целе текстове
докумената (нарочито директиве ЕУ, као и документа УН која се добијају путем Оnline
ODS базе) путем електронске поште, што омогућава корисницима да што пре дођу до
жељених докумената.
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Библиотечко-информациони центар је наставио са редовним допуњавањем
Дигиталног
репозиторијума
научних
радова
истраживача
Института
(http://repozitorijum.diplomacy.bg.ac.rs/). У Репозиторијум се редовно депонују
електронске верзије свих научних публикација насталих као резултат научних
истраживања која се реализују у Институту, а нарочито оних које су настале као
резултат рада на пројекату које финансира Министарство просвете, науке и
технолошког развоја. Репозиторијум тренутно садржи 502 рада и тај број се
свакодневно увећава.
Поред редовних послова Библиотечко-информациони центар је реализовао и
следеће активности:


састављање недељних листи приновљених књига у пуном библиографском
запису и слање електронском поштом свим истраживачима Института и
научним радницима других универзитетских и научних институција који су то
захтевали;



израда 76 УДК броја за чланке у сва четири часописа;



организовање виртуелне изложбе публикација Уједињених нација у сарадњи са
Канцеларијом УН у Београду, и



организовање виртуелне изложбе књига у издању Института од почетака
издавачке делатности до данас.

У 2020. години побољшани су услови за рад Библиотечко-информационог
центра, јер је саниран магацин Уједињених нација, и трајно решен проблем
прокишњавања. Магацин часописа и књига из општег фонда је саниран делимично, али
су услови за рад у њему још увек неповољни.
Односи са јавношћу:


истраживачи Института су током 2020. године имали 183 наступа у домаћим и
иностраним медијима;



историјат и рад Института били су у више наврата афирмативно представљени у
водећим домаћим штампаним и електронским медијима (Политика, РТС итд);



настављено је унапређење садржаја и структуре Интернет презентације
Института, и



страница на друштвеној мрежи Facebook посвећена Институту сада има преко
1.000 пратилаца, што је значајно повећање у односу на 2019. годину, а редовно
се ажурира у погледу садржаја намењених и прилагођених студентима
основних, мастер и докторских студија. У септембру 2000-те године Институт је
отворио страницу и на друштвеној мрежи Instagram.
Нормативна заснованост рада:



донет је нови Правилник о раду Института;
донет је Пословник о раду Научног већа;



донет је Правилник о наградама и признањима Института, и



донет је Правилник о пословном понашању и кућном реду.
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Активности Управног одбора:


одржане су три седнице и и два електронска изјашњавања чланова Управног
одбора;



Управни одбор је донео Правилник о раду Института;



усвојен је Извештај о раду Института за међународну политику и привреду за
период 1. Јануар-31. децембар 2019. године;



усвојен је Извештај пописних комисија Института за 2019. годину;



донета је Одлука о отпису ситног инвентара Института и Одлука о отпису
рачунарске опреме;



усвојен је Извештај о пословању и годишњи обрачун Института за 2019. годину;



донета је Одлука о закључењу Уговора о закупу дела пословног простора
Института са досадашњим закупцем Привредним друштвом Ipon Plus DOO
Београд-Стари град;



донета је Одлука о цени научних часописа за 2020. годину и Одлука о расподели
бесплатних примерака публикација Института;



Управни одбор је донео Одлуку о измени финансијског плана Института за
2020. годину;



Управни одбор је донео Програм рада и развоја за период од 2021. до 2025.
године, на предлог директора Института;



Управни одбор је донео Програм и план рада Института за 2021. годину, на
предлог директора Института;



Управни одбор је усвојио Финансијски план за 2021. годину, на предлог
директора Института, и



Управни одбор је донео одлуке: о цени часописа за 2021. годину; цени часописа
за продају у иностранству; о расподели бесплатних примерака публикација
Института и о износу котизације за научне скупове и часописе Института.
Финансијско-рачуноводствени послови:



сачињена су појединачна акта (одлукe и решења) у вези са годишњим пописом
за 2019. годину;



израђени су извештаји пописних комисија и пописне листе преконтролисане са
књиговодственим стањем према попису за 2019. годину;



предат је завршни рачун за 2019. годину;



предат је порески биланс за 2019. годину;



предати су извештаји Републичком заводу за статистику и сви други извештаји
за потребе статистике;

12

ИНСТИТУТ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ПОЛИТИКУ И ПРИВРЕДУ



извршена су потребна књижења отписане информатичке опреме и решено
питање електронског отпада;



предати су месечни извештаји Управи за трезор о исплаћеним зарадама;



ажурно вођење књиговодства у програму лиценцираном од стране Привредног
саветника;



праћење и примена прописа о ПДВ-у;



редовно достављање финансијских извештаја за потребе статистике Агенције за
привредне регистре;



редовно достављање пријава за ПДВ;



извршена је промена пореске пријаве пореза на имовину, чиме је порез на
имовину умањен за износ од 397.782,00 динара;



израда новчаних токова готовине;



израда свих додатних финансијских извештаја;



редовно су измирене све пореске обавезе Института и извршено је плаћање
обавеза према свим добављачима Института;



спроведено је 17 поступака набавки на које се не примењује Закон о јавним
набавкама, од којих се 6 поступака односи за штампање издања Института и 11
поступака за набавку добара и радова за опремање Института и текуће
одржавање пословне зграде;



у преговарачком поступку према Закону о јавним набавкама са Министарством
спољних послова закључен је Уговор о продаји часописа Института за 2020.
годину;



сарадња са Институтом eкoнoмских нaукa за изрaду институциoнaлнoг
рeпoзитoриjумa зa пoтрeбe Институтa, и



од 20. октобра 2020. године текући рачун Института у пословној банци је у
блокади због принудне наплате од стране Хасибе Хрустић по основу пресуде
Апелационог суда у Београду.
Унапређење услова рада и општи послови:



израђени су нови службени и неслужбени печати Института;



донет је „Програм основне обуке заштите од пожара“, на који је Министарство
унутрашњих послова дало сагласност и донета су Правила заштите од пожара,
која су усклађена са Законом о заштити од пожара;



у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником о
превентивним мерама за безбедан и здрав рад за спречавање појаве и ширења
епидемије заразне болести донет је „План примене мера за спречавање појаве и
ширења епидемије заразних болести у Институту“;
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на основу Закључка Владе Републике Србије 05 бр. 361-3476/2020 од 07.05.2020.
године пети спрат пословног објекта Института, површине 295 м2, предат је на
коришћење Фондацији БСД;



оплемењени су улаз и ходници пословног објекта Института;



постављен је антистатик под, уграђена клима и извршено кречење просторије у
којој се налази сервер Института;



Институт је од 28. октобра повезан на интернет брзине 200/200 Mb/s;



извршена је годишња претплата на ZOOM платформу;



набављена је информатичка опрема и постављена нова рачунарска мрежа у
вредности од 794.000,00 динара;



набављена је биро опрема (мултифункцијски фотокопирни апарат, машина за
резање папира и машина за коричење) у вредности од 316,000,00 динара;



набављен је видеопројектор и веб камере у вредности од 99.900,00 динара;



окречен је IV спрат Института и извршено постављање ламината у вредности од
422.000,00 динара;



набављен је канцеларијски намештај (столови, полице и витрине) и извршено
постављање итисона и тракастих завеса у вредности од 386.000,00 динара;



извршена је хидролизолација и санација терасе на првом спрату Института, као
и санација депоа УН Библиотечко-информационог центра у вредности од
1.785.696,00 динара;



извршена је замена свих сигурносних вентила на водоводним инсталацијама и
замена дела инсталација након пуцања водоводне цеви у вредности од
186.000,00 динара;



наплаћена је премија осигурања у износу од 156.516,00 динара након пуцања
водоводних инсталација, и



Дан Института обележен је без утрошка финансијских средстава.
Судски поступци у току:

1) Поступак се води по тужби Драгољуба Тодића, пред Првим Основним Судом у
Београду, под бројем 4 П1 3025/2019, ради поништаја Решења којим се Тужиоцу
изриче мера Опомена са најавом отказа због непоштовања радне дисциплине.
Институт је дана 24.10.2019. одговорио на тужбу Тужиоца.
Оследње рочиште у овом предмету одржано је 16.12.2020. године и чека се
пресуда.
2) Поступак по тужби Хасибе Хрустић, ради поништаја Решења о отказу уговора о
раду и накнаде штете у виду изгубљене зараде, правоснажно је окончан након
поновљеног првостепеног поступка, преиначењем пресуде у корист Тужље.
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Апелациони Суд у Београду је Пресудом Гж1 1601/19 од дана 12.03.2020.
преиначио Пресуду Првог основног суда у Београду П1 2081/18 од 22.2.2019.
године, којим је одбијен тужбени захтев Тужиље и решио да је основан тужбени
захтев Тужиље и да је Решење о отказу незаконито.
Институт је обавезан да плати Тужиљи на име накнаде штете у виду изгубљене
зараде због незаконитог отказа, за период од 25.6.2011. године до 28.2.2017.
године, исплати нето износ зараде од 5.893.320,77 динара, са припадајућом
законском затезном каматом за сваки појединачни износ.
Институт је обавезан да у корист Тужиље уплати доприносе за обавезно
пензијско и инвалидско осигурање Републичком фонду ПИО Филијала Београд,
за исти период.
Институт је обавезан да Тужиљи накнади трошкове парничног поступка у
износу од 210.300,00 динара.
Укупан износ који Институт треба да плати Хасиби Хрустић и Фонду ПИО је
око 14.000.000,00 динара.
Институт је благовремено поднео ванредни правни лек - Ревизију на Пресуду
Апелационог Суда у Београду. У току је поступак по Ревизији Института, пред
Врховном Касационим Судом под бројем Рев.2 бр. 2250/2020.
Имајући у виду да Ревизија не спречава извршење правоснажен пресуде, у овом
предмету је у току поступак извршења по захтеву Хасибе Хрустић који
спроводи Јавни извршитељ Милица Митровић, под бројем ИИ – 631/2020.
Поступак се спроводи на рачунима Института код пословне банке.
Остало:


Влада Републике Србије доделила је Институту Захвалницу за изузетан научни
допринос у борби против болести COVID-19 узроковане вирусом SARS-Cov-2
(Институт је једина научна установа из ДХ поља у Републици Србији која је
добила ово признање Владе);



Одбор за акредитацију научноистраживачких организација Министарства
просвете, науке и технолошког развоја донео је 17. јула 2020. године Одлуку о
акредитацији Института, као научног института-установе у области друштвених
наука - правне науке, политичке науке, економске науке и науке о безбедности за обављање научноистраживачке делатности. На основу чл. 21, ст. 1 Закона о
науци и истраживањима (Службени гласник РС бр. 49/2019) акредитација важи
пет година;



највишим државним органима Републике Србије достављене су годишње
анализе стања међународних односа:



по налогу Министарства просвете, науке и технолошког развоја спроведен је
поступак самопроцене Института, а Институт је након првог круга одабран, као
једини институт из ДХ поља, за други круг спољне евалуације која је у току;



26. фебруара 2020. године обележена је слава Института, Св. Симеон
Мироточиви;
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пригодном свечаношћу обележен је Међународни дан жена – 8. март;



одржан је састанак руководства Института са некадашњим директорима;



одржавани су редовни састанци сектора и истраживачких центара, а уместо
редовног мартовског састанка и информисања колектива Института запосленима
су све релевантне информације прослеђене електронским путем, док је редовни
септембарски састанак и информисање колектива реализован путем ZOOM
платформе;



руководство Института дало је логистичку подршку истраживачима при
уношењу података у базу „РИС”;



у оквиру обележавања Дана Института, 1. децембра 2020. године реализована је
хуманитарна акција прикупљања одеће за „Свратиште за децу улице” у Београду
(Крфска 7а), и



у поводу новогодишњих празника обезбеђени су пакетићи за децу запослених у
Институту.
Основни проблеми у раду:



дотрајалост пословног објекта (фасаде, инсталација и крова) и потреба да се за
исто определе и дозначе средства од стране ресорног Министарства или да се
пословни објекат одржава од стране Дирекције за имовину;



дотрајалост магацинског простора Библиотечко-информационог центра и
пропадање библиотечке грађе, и



немогућност утицаја на измене Закона о изменама и допунама Закона о јавној
својини, а тиме и на Закон о буџетском систему.
Тежишни задаци за 2021. годину:

а) реализација научноистраживачког пројекта „Србија и изазови у међународним
односима 2021. године” који финансира Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије;
б) реализација одобрених пројеката по позиву „Идеје“ и аплицирање за нове
научноистраживачке пројекте код Фонда за науку Републике Србије;
в) завршетак поступка спољне евалуације и трансформација Института, и
г) даља финансијска консолидација Институтa и стручна, административна и
техничка припрема за институциални модел финансирања научноистраживачке
делатности.
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Cp6nje, crparerlrrr,r 14 Ayropoqso Be3ao sa Mrtr[crapcrBo crroJbur,rx [ocJroBa
Peuy6nure Cp6uje, a ro y3opy na panuje 3axorre u ypeg6e o uonoxajy I,Incraryra
(uz 1974, 1997. u 2002. roguue). Ha mj HaqlrH 6u ce rocrurrro e$uracnuje r
e([errllnur,rje ocrBap]rBarte nnaEr.rpaHr,D( cfloJbuofloJrr{Tr{qxrD( 3aAarar€ }r [p[opr{Tera
Hame 3aMJbe rr oclrry)aJra Ao,qarrra Jrorr{crr{rrKa [oAprrlKa MrarucrapcrBy crtoJ6nr,o(
rocrroBa Perry6nure Cp6aj e;

2.

ugsahr rraoryhxocr 3a rrpeceJrerre I,Lrcrraryra r,r3 caAarruser [ocJroBrror [pocropa
roju xopracrr y Apyru aAerBaftur rpocrop. flocxosuu o6jerar rojr I,Ilrcrraryr
Kopl,Icrra carpa$en je 1931. roAlrue, a crarbe o6jema rr r,rHcraJraqraja je rarBo Aa rre
ouoryhana EopMaIrHo $ynrquoruicarbe l4:acrt:rryr4 noce6no y 3t4McKoM rreplroAy, r,r
[peAcraBJba ouacuocr uo 6es6eAuocr r[ 3ApaBJbe 3atrocJreHrD( r,r fipoJra3ur,rra r,rcfipeA
o6jerm;

3.

je 4a Mun}IcrapcrBo KyJrrype a un$opuracallba) Mr.trucrapcrBo rrpocBere,
Hayre I,r rexuoJrolrrror pasaoja ra Kanqenapaja sayrrpaBJrtrrbe jannmr yJraramr,rMa mro
rrpe EpeAyiMy Mepe ga orryBarre 6ra6nuore.me rpa$e Era6.rnorerce I4ucruryra
(150.000 nacnona), a xoja je yjemo r,qeno3r4rapna6u6morera Yjeprmenlrx HarIEja,
Eaponcxe ynrje r,r HATO, jep cy ycJroBlr y rojurraa ce nyBa ona rpala y rorrryrrocrr,r
Hea4erBarnra n nperr,r joj ynzmrerre, n

4.

3arona o januoj crojunn (Cn. zaacaux
9512018), rojurra 6ra nocranaq rpaBa r<opraurhema Morao Aa pacloJrare cpeAcrBrrMa o.q
rBAaBaIsa y 3axyrr HerloKpernocrN y jannoj crojunu, KaKBo pememe je z nocrojano y
3axouy o ja"rnoj cnojraura Ao,qeqerr,r6pa2018. roAEHe.

HeorD(o.{Ho

AoHoIleEe 3arona o

rircMeHar\da r,r .qoflyrarraa

Eeorpag
20. janyap 2021. roAr.rue
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