
 

 

 
ПРОГРАМ РАДА У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ 

 
Сагласно Статуту и програмској оријентацији делатност Савеза економиста Србије (СЕС) у наредном 
периоду одвијаће се кроз: 

 
I. Научно стручну активност 

 
 

 СЕС ће и ове године наставити успешну сарадњу са Удружењем економиста Републике Српске 
SWOT, а поред заједничке организације конференција планира се и сарадња на заједничким 
пројектима и стручним публикацијама из области економије. Четврти Јахорина економски форум 
под називом „Економија новог доба – иновације, дигитализација и комуникационе технологије 
као база економског развоја“ ће се одржати 23. и 24. априла ове године у хотелу Термаг на 
Јахорини, под заједничким покровитељством председника Републике Српске гђе Жељке 
Цвијановић и председавајућег Председништва БиХ г. Милорада Додика. 
 

 Потписивањем Меморандума о сарадњи са Удружењем рачуновођа и ревизора Републике Српске, 
СЕС се прикључио организацији Међународног симпозијума о корпоративном управљању који се 
традиционално одржава у Бањи Врућици. Четрнаести међународни Симпозијум о 
корпоративном управљању под називом: „Одрживи развој малих економија у условима 
индустријске револуције 4.0: шансе и ограничења“, одржаће се од 22 - 24. маја ове године у ЗТЦ 
Бања Врућица. 
 

 Након што је две године био институционални партнер Самита министара финансија, гувернера 
централних банака и директора пореских управа свих земаља региона који организовао Магазин 
НИН, од ове године СЕС преузима организацију овог значајног регионалног скупа. Овогодишњи 
Самит под називом: „Финансијска и монетарна стабилност региона у условима успореног 
привредног раста у еврозони“ одржава се од 13-15. јуна 2019. у Бечићима у хотелу „Сплендид“.  
 

 СЕС и Бечки економски форум настављају активности на заједничкој организацији конференција 
у земљама региона Западног Балкана. Бечки економски разговори планирани су за мај ове 
године у Букурешту, а XVI Бечки економски форум 2019  за 18. новембар. 
 

 Као учесник, партнер или суорганизатор СЕС ће ове године бити заступљен на саветовању у 
Бања Луци у септембру, Конференцији о економији у Бечићима у октобру, као  и на 
традиционалном саветовању у Опатији у новембру. 

 
 Нишко саветовање економиста - Бизнис форум Ниш у сарадњи са Друштвом економиста Ниша, 

као и претходне године одржаће се у оквиру Форума напредних технологија. Саветовање се 
одржава 22. октобра 2019. године под називом: “Синергија економије и напредних технологија” 
 

 У сарадњи са Светском академијом уметности и науке, Српском академијом наука и уметности 
(САНУ), Подружницом Римског клуба у Београду и Београдским универзитетом, СЕС интензивно 
учествује у припреми Четврте међународне конференције о будућем образовању која ће се 
одржати 11-13. новембра 2019. године у Београду.  

 
 СЕС ће у наредном периоду интензивирати активности на организацији сусрета са 

представницима Владе, министарствима, регулаторним телима и другим релевантним 
државним институцијама имајући у виду ентузијазам наших чланова да се активно ангажују на 
унапређењу привредног амбијента и спровођењу реформи.  

 
II. Публицистичку активност 

 
У оквиру публицистичке активности, СЕС наставља издавање часописа Економика предузећа. Од 2014. 
године Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопис рангира као 
часопис међународног значаја. Годишње се издаје 4 броја часописа, а у току је припрема броја 3-4 2019. 
 
Традиционално, већина радова третира проблеме адекватности примењеног модела вођења економске 
политике у Србији и блиском окружењу и предлоге за унапређење, као и специфичне аспекте, проблеме 
и добре примере из праксе у различитим секторима од којих зависи конкурентност националне 
привреде. 



 

 

 
III. Сарадњу са друштвима економиста и колективним члановима 

 
У саставу СЕС-а поред друштава економиста налази се 35 колективних чланова и њих чине најугледнија 
предузећа, банке и друге институције у Републици. СЕС ће у наредном периоду интензивно радити на 
повећању броја колективних чланова. Чланство у нашој организацији обезбеђује ослобађање од 
котизације на скуповима за уговорени број представника, достављање штампаних издања часописа 
Економика предузећа, бесплатно оглашавање у часопису и на сајту СЕС-а, као и повезивање и јачање 
сарадње са другим члановима СЕС-а и члановима сродних организација. 
 

IV. Додела повеља и награда 
 
Крајем године СЕС традиционално додељује Повеље за изузетност двојици великана српске економске и 
привредне сцене, док ће Фондација СЕС-а доделити награде најуспешнијим студентима економских 
факултета у Србији.  
 


