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                                     ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

                                             
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСТИТУТА ДРУШТВЕНИХ НАУКА У 2019. ГОДИНИ 

I 

ОПШТИ УСЛОВИ 

У 2019. години изменили су се правни и суштински услови рада Института и 
истраживача. Са радом је почео Фонд за науку, а усвојен је Закон о науци и 
истраживањима од којег се очекује да успостави боље услове за организовање и 
финансирања научноистраживачког рада. Крајем године престало је да важи 
пројектно финансирање научно-истраживачког рада и најављено је привремено 
финансирање у 2020. године до успостављања услова за за такозвано комбиновано 
финансирање. Настојећи да се прилагоде променама истраживачи и истраживачице у 
Институту друштвених наука су поред рада на пројектима преко којих су били 
финансирани развијали и инфраструктуру, знања и вештине потребне за учешће на 
конкурсима како Фонда за науку, тако и код других институција и организација. 
Нарочита пажња се посвећивала повезивању резултата научноистраживачког рада са 
потребама јавних политика, привреде и цивилног друштва.  

Међутим, усвојени прописи нису отклонили опште услове неповољног положаја  
друштвених наука и њиховог заостајања и потцењивања у односу на резултате 
убрзаног технолошког развоја. Како је овај тренд обележја глобалног развоја науке,  
неповољан положај наших друштвених наука није изузетак, али додатно на развој и 
квалитет научно-истраживачког рада неповољно је  утицало како поништавање 
конкурса финансирања пројеката 2016. године, тако и подвојеност науке и високог 
образовања која генерише неравноправан статус истраживача у институтима, због 
немогућности да институти под једнаким условима који важе за факултете 
акредитују докторске студије.  

Као и у извештајима за претходне године указујемо на то да Универзитет у Београду 
не одлучује по захтеву Института из 2014. године за стицањем статуса института при 
универзитету.  

Заједница института Србије (ЗИС) и даље не доприноси да се стање у друштвеним 
наукама унапреди, а Институт друштвених наука упркос томе што има развијену 
истраживачку структуру, велики број истраживача у високим научним звањима и 
младих истраживача и истраживачица, активно доприноси развоју научне заједнице, 
нема ни једног представника у стручним телима каја одлучују о статусу истраживача 
и положају друштвених наука ни у Заједници института Србије, нити у другим 
стручним телима у којима ЗИС предлаже представнике института (матични одбори, 
Комисија за стицање научних звања, Савет научног фонда за науку и друго).  
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У септембру ИДН је реакредитован на основу одлуке Одбора за акредитацију 
научноистраживачких организација, а крајем године Научно веће је на предлог 
директора ИДН усвојило развојни програм рада који је прилагођено како 
интензивном развоју организације науке у Србији, тако и актуелним кадровским, 
научним и организационим приликама у Институту. Циљ Програма је да омогући 
развој научноистраживачког рада како би ИДН наставио са постизањем врхунских 
научних резултата и у најкраћем остваривом року стекао статус института од 
националног значаја. 

Програм је заснован на самоевалуацији свих аспеката рада ИДН која се спроведена 
2018. године уз помоћ иностраних институција акредитованих за евалуацију рада и 
резултата научноистраживачких института и програма. У процесу самоевалуације 
учествовали су сви запослени у Институту који су завршни документ усвојили на 
састанку одржаном 27. новембра 2018. године.  

Институт друштвених наука је мултидисциплинаран што је условило осмишљавање 
полицентричног и динамичног програма рада. Упркос томе што научни центри у 
Институту немају статус правног лица, они у научној заједници имају препознатљив 
идентитет и остварују значајан утицај у различитим научним областима. Настојећи 
да одржи препознатљивост центара, али и да подстакне синергију из које ће се 
проистећи подстицајне и иновативне идеје и истраживања Програм омогућава нове 
форме у организацији научноистраживачког рада и подстиче примену савремених 
технолошких стандарда и дигитализације  у науци.  

Циљеви и развој Програма рада ИДН до 2024. године следе савремене токове развоја 
науке, али, важно је истаћи, да су  она укорењена у научноистраживачком раду у 
Институту. Развој научноистраживачког програма је заснован на равнотежи 
основних и примењених истраживања, односно доприносу укупном фонду 
методолошких и теоријских знања, али и обезбеђивању верификованих података и 
на њима заснованих анализа од значаја за јавне политике, привреду и друштво. 
Развијена међународна сарадња и активно учешће у међународним научним 
пројектима, мрежама и удружењима су један од стубова десетогодишњег програма 
рада.  

Слобода научноистраживачког рада, критичка мисао и укључивање младих 
истраживача у истраживања и науку су међу кључним развојним принципима рада у 
Институту. Развој кадрова и подстицај рада младих истраживача су једна од 
препознатљивих одредница институтске свакодневице. 

Као што је поменуто истраживачи/истраживачице у шест институтских центара 
настојали су да одрже унутрашњу инфраструктуру и ресурсе за рад на основним 
истраживањима и током године захваљујући развоју Академске мреже за сарадњу у 
Југоисточној Европи, којом ИДН координира обезбеђено је учешће у HORIZON 2020,  
Erasmus Jean Monet и другим међународним и националним пројектима.  

Развој пројеката основних усмерених истраживања унапређен је, поред осталог, и 
захваљујући сарадњи са државним органима, међународним организацијама и 
цивилним друштвом (Министарство здравља, Министарство за рад, запошљавање, 
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борачка и социјална питања, Кабинет министра задуженог за популациону политику, 
Комесаријатом за избеглице и миграције, Црвени крст Србије, GIZ, компанија 
„Алкалоид“.  

И даље је за развој Института неопходно јачати капацитет Стручне службе у којој је 
било запослено шесторо колега – секретар Института, библиотекар, стручњакиња за 
управљање пројектима, сарадници на административним пословима и благајне и 
спремачица. За подршку раду 50 истраживача/истраживачица исказује се, као и 
претходних година, потреба за стручњацима за финансијске послове и јавне набавке, 
управљање пројектима, IT и пословима организације издавачке делатности, 
одржавањем репозиторијума, организације научних скупова и других догађаја и 
сличне стручне послове. Нерационална забрана запошљавања и скромног 
финансирања рада администрације озбиљно угрожава развој, али и основне 
делатности Института.  

Зграда у којој Институт МПНТР ради, чији власник је Дирекција за имовину Владе РС, 
а основни корисник Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у 
годинама изузетно лошим условима (инсталационе мреже су дотрајале, а у 
појединим деловима зграде су ван функције) о чему је обавештено Министарство. 
Сопственим средствима ИДН је наставио са делимичним санирањем лоше 
инфраструктуре и унапређењем услова рада.  

Током године појачана је контрола коришћења простора у Институту од стране 
Дирекције за имовину Владе Републике Србије. Поступак контроле се спроводио 
током раног преподнева најчешће око 9.00 часова, упркос томе што је радно време у 
ИДН преко целог дана од 8.00 до 20.00 сати, а присутност запослених највеће након 
10.30 о чему сведочи евиденција присуства запослених у згради Института.  

 

II 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ИНСТИТУТУ 

Управни одбору Института је у 2019. години у сазиву: проф. др Јована Базића, 
председника, проф. емеритуса Љубишу Митровића, проф. др Мирка Милетића и др 
Ивану Домазет на прелог Владе и др Весну Лукић, др Зорицу Мршевић, др Владимира 
Милосављевић на предлог Научног већа Института. Крајем године, због одласка у 
пензију колегинице др Зорице Мршевић, Научно веће је покренуло поступак њене 
замене у Управном одбору ИДН и предложило Влади Републике Србије др Мирка 
Благојевића за члана из реда запослених у ИДН. 

Управни одбор je у 2019. години одржао 5 седнице на којима је разматрао питања из 
своје надлежности, а пажња је била концентрисана и на развојне планове Института 
и статусна питања. 

Научно веће ИДН, којим је до председавала др Мирјана Рашевић, је на крају 2019. 
године имало 36 истраживача и истраживачица у научним звањима, а у 2018. години 
је одржало 15 седница на којима су вођени поступци за избор у научно звање 9 
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истраживача, од којих је 3 поступака окончано утврђивањем предлога, а 6 је у 
поступку пред Министарством просвете, науке и технолошког развоја. У 
истраживачка звања изабрана су четири истраживача. Поред тога, Научно веће је 
доносило и друге одлуке и предлоге из своје надлежности. Управни одбор, је поред 
осталог, наложио директору ИДН да предложи начин реорганизације структуре и 
рада НВ ИДН јер садашњи модел не одговара природи институтске организације по 
центрима, не подстиче одговорност и не доприноси ефикасном управљању 
Институтом. Научно веће је свој став формулисало на основу Самоевалуације ИДН и 
претходних извештаја о раду. 

Више пута Научно веће је разматрало предлоге директора ИДН и своје председнице 
за унапређењем свог рада, смањењем броја чланова и дисперзијом рада кроз радна 
тела,  али ни један од предложених модела није усвојен због жеље истраживача да 
сви који су изабрани у научно звање буду чланови Научног већа.  

Институт је организован у шест научно истраживачких центара: за демографска 
истраживања; за правна истраживања; за економска истраживања; за социолошка и 
антрополошка; за политиколошка истраживања и јавно мњење и за филозофију, а 
научно истраживачки рад се организују и кроз неколико истраживачких група (Група 
за етику, Група за мултикултуралне политике, Група за равноправност полова, 
Форум за религијска питања, Форум за стратегијска истраживања). Директору ИДН у 
раду помажу управници центара: др Мирјана Рашевић, др Хајрија Мујовић, др 
Лилијана Чичкарић, др Зоран Лутовац, др Војин Ракић и др Предраг Петровић. 
Одржано је осамнаест седница колегијума на којима су разматрана питања од значаја 
за рад Института, развој научноистраживачког рада и положај истраживача. 

Ресурсни центар за подршку истраживањима (РЦПИ) основан крајем 2016. године 
који је обављао послове подршке истраживањима, управљања пројектима, 
повезивање са јавним политикама и привредом је у току трансформације која 
подразумева преузимање његових људских ресурса и методологије рада у Стручну 
службу ИДН. 

О раду 51 истраживача старала се Стручна служба у којој је радило 7 сарадница. 
Стручном службом руководи секретарка ИДН која се стара о правним, 
административним и организационим пословима, правној сигурности Института и 
запослених. Под окриљем Стручне службе спроведене су јавне набавке које се односе 
на услуге обезбеђења, штампе, организације службених путовања и научних скупова 
и електричне енергије. 

Библиотека института похрањује око 140.000 књига и научних часописа. Само део 
овог специфичног фонда је доступан јер је магацин Библиотеке у лошем стању. 
Током 2019. године под окриљем Библиотеке  су организовани сви научни скупови, 
округли столови, предавања и други јавни догађаји и реализована је целокупна 
издавачка делатност Института.  

Библиотека се стара о Институционалном репозиторијуму ИДН 
(http://iriss.idn.org.rs/) који је успостављен 2019. године и у који је тренутно 
депоновано 263 рада у пуном тексту )  

http://iriss.idn.org.rs/
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III 

РАД НА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА 

У 2019. години окончан је рад на шест научно истраживачких пројеката које је 
финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја (МПНТР). Три 
пројекта су била из програма интердисциплинарних и интегративних истраживања: 

− „Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији“ 
(бр. 47006) којим је руководила проф. др Мирјана Рашевић; 

− „Друштвене трансформације у процесу европских интеграција – 
мултидисциплинарни приступ (бр. 47010) којим је руководио др Александар 
Бошковић; 

− „Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски 
модалитети и социјални, етички и правни аспекти“ (бр. 41004) којим је 
руководила др Соња Павловић.  

Из Програма основних истраживања Министарство финансирани су следећи 
пројекти: 

− „Људска права и вредности у биомедицини – демократизација одлучивања у 
здравству и имплементације“ (бр. 179023) којим је руководила др Хајрија 
Мујовић-Зорнић; 

− „Моделирање развоја и интеграције Србије у светске токове u светлу економских, 
друштвених и политичких гибања“ (бр. 179038) којим је руководила др Снежана 
Грк;  

− „Структурне, друштвене и историјске промене српског друштва у контексту 
европских интеграција и глобализације“ (бр. 179039) којим је руководио др 
Слободан Вуковић. 

Као што је написано и у Извештају о раду Института у претходној години сви 
поменути пројекти су окончани у 2015. години али је Министарство наставило 
њихово финансирање и у 2019. години.  

На пројектима је било ангажовано 51 истраживача из Института. У научном звању је 
било 37 истраживача и истраживачица - 12 научних саветника, 9 виших научних 
сарадника, 16 научних сарадника. На пројектима Института сарађивало је и 29 
истраживача који нису запослени у Институту.  У 2019. години радни однос је у 
Институту захваљујући програму подршке запошљавању младих истраживача 
МПНТР засновало троје младих истраживача и истраживачица: Бранка Матијевић, 
Јована Зафировић и Марко Мандић. Са младим истраживачима Институт је сходно 
Програму развоја научноистраживачког подмлатка закључио уговоре на основу којих 
су им, поред осталог, финансирани трошкови докторских студија. 
 
У 2019. години реализовани су и следећи пројекти основних усмерених истраживања: 
 
− YOUMIG Improving institutional capacities and fostering cooperation to tackle the 

impacts of transnational youth migration / Унапређење институционалних 
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капацитета и поспешивање сарадње у циљу суочавања и поступања у складу са 
утицајима транснационалних миграција младих (EU INTERREG DANUBE 
TRANSNATIONAL PROGRAMMЕ); 

− ESS SUSTAIN-2 H2020: Western Balkan Cooperation (European Social Survey European 
Research Infrastructure Consortium ESS ERIC), 

− Respect of Diversity as a Cornerstone of Roma Integration Through Employment – the 
Case of Slovenia and Serbia – ZAPROM у сарадњи са Institute for Ethnic and Regional 
Studies, Maribor. 

− Academic network supporting EU policies towards Western Balkans with emphasis on 
regional cooperation based on reconciliation – ANTEREC, Erasmus+ Jean Monnet 
Network.  

− Трећи програм активности Европске уније у области здравства 2014 – 2020. 
− Inklusion von Roma und anderen marginalisierten Gruppen in Serbien, Deutsche 

Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH;  
− Access to Information Communication Technologies for the Older people, 

у сарадњи са Црвеним крстом Србије, UNFPA; 
− Истраживање фактора ризика злоупотребе психоактивних супстанци међу 

младима у Републици Србији,  Алкалоид д.о.о. 
− Утврђивање и промовисање везе између политике фертилитета Србије и Агенде 

2030 Уједињених нација,  Кабинет министра без портфеља задуженог за 
демографију и популациону политику 

− Демографске студије Београда,  Урбанистички завод Београда ЈУП са седиштем у 
Београду 

 
Развој основних усмерених истраживања је постигнут захваљујући улагању 
протеклих година у људске и организационе капацитете ИДН за шта је у многоме 
заслужан пројекат , који је реализован у оквиру програма PERFORM подршке 
друштвеним наукама од стране швајцарске агенције HELVETAS. Развој Академске 
мреже за сарадњу у ЈИЕ је, је поред размене стручњака и идеја, организације 
заједничких научних активности битно допринео развоју инфраструктуре и 
капацитета за развој регионалних и међународних пројеката.  
 
Код Фонда за науку Републике Србије Институт је конкурисао са два пројекта на 
програму PROMIS, један из области медицинског права и други посвећен развоју 
методологије истраживања јавног мњења. 
 
Одржано је 7 научних скупова. Три од њих су организована у сарадњи са Српском 
академијон наука и уметности. Организовано је и 5 округлих столова и 15 предавања 
од којих су 6 предавања одржали млади истраживачи. Организоване су и три 
промоције књига. 
 
Научни скупови: 
 

1. „Процеси, трендови, домети и границе религијских промена у савременом 
свету: (де)секуларизација, постсекуларизација, ревитализација религије – 
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теоријске претпоставке и емпиријски докази“  (Сребрно језер, 5. и 6. април 
2019. међународни научни скуп) 

2. „Дуг и (не)развој“ (ИДН, Београд, 30. мај 2019.) 
3. “Стратешки токови 2019. – Избори за Европски парламент и будућност 

Европе” (ИДН, 14. јун 2019. међународни научни скуп) 
4. „Ксенија Атанасијевић: О мени ће говорити моја дела“( ИДН, 2. октобар 2019.) 
5. „Србија: род, политике и становништво“ (2. октобар 2019., САНУ, Кабинет 

министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, 
Институт друштвених наука – Центар за демографска истраживања“) 

6. „Културна аутономија и мањинска самоуправа“ (САНУ, ИДН, Академска мрежа 
за сарадњу у југоисточној Европи, 30. октобар 2019.) 

7. „Друштвене и хуманистичке науке у Србији“ (САНУ, ИДН, 13. децембар 2019.) 

Округли столови: 
 

1. “Свет у превирању и будућност Европе и Балкана” ( ИДН, 19. фебруар 2019.) 
2. “Српско и руско друштво у социолошким истраживањима“ (ИДН,  4. април 

2019.) 
3. “Актуелности медицинског права – теорија, пракса и законодавство“ (ИДН, 17. 

април 2019.) 
4. “Самоодређење и утемељење - разговор о делу др Милана Брдара“ (ИДН, 24. 

мај 2019.) 
5. „Србија и реформисање института одговорности (трећи округли сто)“, (ИДН, 1. 

новембар 2019.) 

 
Предавања: 

1. Њ.Е. Денис Киф, амбасадор Велике Британије у Србији: “British foreign policy 
after  Brexit” 

2. Њ.Е. Николаус Лутероти, амбасадор Аустрије у Србији: “Austria–Serbia: A 
Common Future In The European Union” 

3. Andrei Radulescu:  “Romanian economy and future expectations“ 
4. Aaro Hazak: „Institutions for sustainable socio-economic development: 

Technological change and individual wellbeing“ 
5. Др Monika Rudaś-Grodzka, dr Katarzyna Nadana-Sokołowska i dr Emilia Kolinko:  

„Women’s Archive - Writing Modern Women’s History and Recreating Culture of 
Unpublished Autobiographies“ 

6. Проф. др Татјана Ђурић Кузмановић: „Изазови и перспективе родних 
истраживања у феминистичкој економији у Србији“ 

7. Др Сања Ћопић и мр Љиљана Стевковић: „Ставови студената у Србији према 
особама хомосексуалне оријентације“ 
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8. Проф. др Весна Николић Ристановић: „Насиље над женама и настава на 
високошколским установама у Србији“ 

9. Др Софија Мојсић: „Сјај и беда модерне европске рационалности“ 
 

10. Ксенија Марковић: „Изазови политичког представљања националних мањина 
у Републици Србији“ 

11. Марко Јовановић: „Халифат у дискурсу исламске државе“ 
12. Софија Николић Попадић: „Начин употребе пољопривредног земљишта и 

здравље људи“ 
13. Др Ивана Арсић: „Брисање идентитета: репресија над каталонским језиком 

савременог доба“ 
14. Др Сања Стојковић Златановић:  „Улога и значај синдикалног деловања за 

унапређење социјалноправног статуса здравствено рањивих категорија 
радника – изазови савременог права“ 

15. Ивана Остојић: „Инклузивне и екстрактивне институције као фактори 
економског раста“ 

 
Промоције књига: 

1. Нада Г. Новаковић “Раднички штрајкови и транзиција у Србији од 1990. до 2015. 
године” (ИДН, 13. март 2019) 

2. Klaus Bachmann, Gerhard Kemp, Iren Ristić „International Criminal Tribunals as 
Actors of Domestic Change“ (ИДН, 18. март 2019.) 

3. Катарина Карамијалковић “Књиге с посветом у личној библиотеци проф. др 
Светозара Стојановића” ( ИДН, 14. мај 2019.) 

 
IV  

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Истраживачи су резултате објављивали у бројним националним и међународним 
научним часописима и зборницима, а Институт је објавио четири монографије и 6 
зборника радова насталих током рада на поменутим пројектима. У 2019. години 
објављена су два броја часописа „Становништво“ (SCIImagoJournal Rank). 
 
Монографије: 

1. Судскомедицинска вештачења у теорији и пракси медицинског права  (Хајрија Мујовић) 
2. Насиље и ми : медији о насиљу над женама (Зорица Мршевић) 
3. Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду (Сања Н. Стојковић 

Златановић) 
4. У сусрет регионалној депопулацији у Србији  (Владимир Никитовић) 
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Зборници: 

1. Филозофија кризе и отпора : мисао и дело Љубомира Тадића (уредници Маринко 
Лолић, Слободан Антонић, Јово Бакић),  Институт друштвених наука : САНУ ; 
Универзитет, Филозофски факултет,Одељење за социологију : Српско социолошко 
друштво, 2019 

2. Xenophobia, Identity and New Forms of Nationalism ( Edited by Vladimir Milisavljević аnd 
Natalija Mićunović) 

3. Dug i (ne)razvoj (uređivački odbor Veselin Vukotić ... ) 
4. Contemporary issues and perspectives on gender research (editors Lilijana Čičkarić, Zorica 

Mršević) 
5. Traditional and non-traditional religiosity : (a thematic collection of papers of international 

significance) / edited by Mirko Blagojević, Dragan Todorović,  Institute of Social Sciences ; 
Yugoslav Association for the Scientific Study of Religion JUNIR, 2019 

6. Different forms of religiosity and the modern world : (thematic conference 
proceedings of international significance held in Srebrno jezero, (Veliko Gradište, 
Serbia), April 26 and 27 of 2018) / editors Mirko Blagojević, Zlatko Matić, Institute of 
Social Sciences ; Department of Education and Culture, Serbian Orthodox Diocese of 
Braničevo, 2019  

 
V 

ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Институт је у 2019. години остварио приход од 125.162,174  динара, а у структури 
трошкова 111.698.800 (89%) уплатило је Министарство просвете науке и технолошког 
развоја. У односу на 2018. години удео Министарства у укупним приходима је смањен 
за око 1%.  

 

Директор Института    Председник Управног одбора 

              др Горан Башић                                                           проф. др Јован Базић 

 

 


