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ПРОГРАМ РАДА 
(Пречишћени текст) 

 
Оикос институт је најмлађа научно-истраживачка 
институција у Републици Српској. Основана је у априлу  
2013.године. Организован као непрофитна институција.  
Прво програмско начело је да континуирано развијамо 
капацитете за пружање истраживачких и консултантских 
услуга, за пословни и јавни сектор. 
Наша намјера је да се бавимо научноистраживачким 
односно истраживачко развојним радом, као 
организациона јединица Института. 
Намјера нам је да обављамо основна и примјењена 
развојна истраживања. 
 
Сходно Правилнику о научним и умјетничким областима 
полљима и ужим областима бр.22/09, а како је прописала 
номенклатура поља и ужим областима, бавићемо се 
областима: 
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Под 5.2. Економија и пословање, 
Под 5.5. Право, 
Под 5.8. Медији и комуникација, 
Под 6.5. Остале хуманистичке науке, 
   85.5.1. Образовање у спорту, 
   85.5.2. Образовање у култури. 
Програм садржи организовање издаваштва (књига, 
часописа, уџбеника, монографија, студија и других 
научних публикација). 
Програмом је планирано организовање научних скупова 
из економске науке, затим писање пројекта за домаће и 
међународне институтуције, односно за све оне који имају 
потребу за нашим услугама. 
Наш циљ у дугом року биће писање међународних 
пројеката, какви су HORIZONT 2020 COST, EUREKA, 
ERASMUS+, IPA, прекогранична сарадња и многих 
других пројеката.  
Програм Института преферира остваривање  међународне 
сарадње са универзитетима, факултетима, професорима, 
односно глобалном академском заједницом. 
 Програм садржи бројну ауторску базу за часопис 
Еconomics и престижну редакцију глобалних димензија. 
Циљ нам је обезбједити присуство на свим континентима 
свијета и имати наше представнике у свим државама који 
нас промовишу.  
Циљ је да наш часопис Еconomics буде индексиран у 
међународним индекс центрима, пут према Scopusu, 
Thomson Reuters. 
Наш програм предвиђа организовање Интернационалних 
научних скупова у којима ће учествовати аутори из више 
земаља, чији радови имају међународни квалитет и 
категоришу се као истраживачки. 
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Предвиђамо запошљавање младих истраживача, као и 
довољан број виших истраживача који имају изборе у 
научна звања.   
Програм Института предвиђа компетентност наших 
истраживача, који су оспособљени за истеаживање и 
развој од интереса за Институт. 
Програмом је предвиђено да Оикос институт- 
Истраживачки центар има свој Статут, Програм рада, 
затим свој простор, одговарајућу Опрему и друга 
потребна средства за остваривање програма и пројеката. 
Институт има програмску обавезу давања шансе младим 
истраживачима, који имају склоности ка 
научноистраживачком раду, послије завршеног основног 
студија. 
Програм предвиђа да се најбољи након одрађеног 
приправничког испита бирају у истраживчка звања, 
односо у виша звања и остају у Институту као запослени 
на дуги рок. 
  
 
 
 
 
 

                                                                                    
 


