
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ И ИНФОРМАЦИЈЕ 

О ЦЕНТРУ ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ (ЦИД) 

 

Центар за издавачку делатност (ЦИД) представља посебну организациону јединицу 

Факултета. Основни делокруг рада ЦИД-а јесу активности које се односе на процес 

издавања наставне и остале литературе, као и часописа из области економије. Те 

активности подразумевају техничко уређење текста, редактуру, лектуру и коректуру 

текста, израду идејних графичких решења из књиге, превод страних публикација, 

одређивање ИСБН и ЦИП бројева код Народне библиотеке Србије, организовање 

штампања књига и других публикација и њихова дистрибуција студентима и осталим 

корисницима Факултета.  

ЦИД има три запослена: једног оператера техничке припреме и два продавца који раде у 

књижари Факултета. Све претходне активности се прате од стране оператера техничке 

припреме, који истовремено у сарадњи са осталим стручним службама Факултета (пре 

свега Службом за опште и правне послове и Финансијско-рачуноводственом службом) 

обавља пратеће активности које не спадају директно у сам домен издавања књига, као што 

су припрема уговора, издавање фактура и припрема осталих рачуноводствених 

докумената, организовање редовних и ванредних пописа, подела књига 

самофинансирајућим студентима, организовање промотивних наступа (учествовање на 

Београдском сајму књига), итд. 

 

Директор ЦИД-а је задужен за активности у домену управљања и организовања процеса 

издавања књига. Између осталог, директор ЦИД-а се стара о спровођењу тендерске 

процедуре за избор штампара (сваке године), избору преводилаца, лектора, пружалаца 

услуга техничког прелома, преговара са страним издавачима приликом откупа права на 

превод, прати процес превођења на линији преводилац-редактор-лектор, стара се о 

поштовању услова прописаних у тендерској документацији приликом штампања 

публикација, доноси предлоге правилника и одлука који се односе на издавачку 

делатност, стара се о спровођењу промотивних активности, продајних акција  и слично. 

ЦИД представља незаменљиву подршку наставном и научном процесу Факултета, али и 

наставном, научном, технолошком и пословном процесу изван Факултета у Републици 

Србији и на простору Југоисточне Европе. Издања ЦИД-а су најквалитетнији наслови из 

области теоријске економије, међународне економије, банкарства, менаџмента, 

маркетинга, организације, пословних финансија, рачуноводства, статистике, математике, 

информатике и других њима комплементарних научних области. ЦИД је у периоду 2017-

2020. година објавио 228 јединица наставне и остале литературе. 

 

Посебно важан сегмент рада ЦИД-а јесте и објављивање периодичних публикација и 

часописа. Economic Annals/Економски анали представља један од водећих научних 

часописа у земљи (http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomski-anali/). Од свог 

оснивања 1955. године до данас, Economic Annals/Економски анали су имали статус 

најреспектабилнијег и најутицајнијег економског часописа у региону, а само је језичка 

баријера ограничавала да часопис заузме истакнутије место и на међународном плану. У 

децембру 2006. године, Наставно-научно веће Факултета, оснивач часописа, донело је 

одлуку да часопис излази само на енглеском језику, са проширеном листом чланова 

http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomski-anali/


међународне редакције и иностраних рецензената. Часопис Economic Annals /Економски 

анали је рангиран у категорији М24, индексиран у бази података Elsevier Scopus® database 

према SCImago Journal & Country Rank (тренутно Q3) и индексиран је у RePec (тренутно 

h=10), Ideas, EconLit и Harzing’s Publish or Perish (тренутно h=17 за период 2009-2017). 

Очекује се укључивање часописа у проширену SSCI листу. 

 

Економске идеје и пракса су часопис од националног значаја 

(http://www.ekof.bg.ac.rs/publikacije/casopisi/ekonomske-ideje-i-praksa/). Тематски покрива 

економске и сродне друштвено–хуманистичке науке (политикологија, социологија, 

филозофија, право). Бави се проблемима економске науке, економске политике, пословне 

економије, квантитативне економије и посебно институционалним, друштвеним и 

политичким изазовима за економску науку и праксу. Оријентација часописа је ка 

критичкој отворености, трагању за новим решењима, одбацивању ексклузивности било 

ког модела или економског мишљења. Часопис излази на српском језику, са енглеским 

апстрактом, као квартални научни часопис. Категоризован је у категорију М52 (2017 и 

2018), а у категорију М53 (2019), индексиран је на EconLit листи, у EBSCO и RePEc бази. 

 

Факултет је и суиздавач часописа Маркетинг са Српским удружењем за маркетинг 

(SeMA) (http://www.sema.rs/marketing.php). Маркетинг је часопис националног значаја 

који се објављује квартално и намењен широком кругу читалаца, академској и стручној 

јавности. Текстови објављени у часопису покривају област маркетинга у најширем 

смислу. Часопис је рангиран у категорију М51. Такође, Факултет је суиздавач часописа 

ESPToday, заједно са Филолошким и Саобраћајним факултетом Универзитета у Београду 

и Удружењем англиста Србије. Посвећен је објављивању висококвалитетних 

истраживачких радова који покривају сва подручја енглеског језика за посебне сврхе у 

контексту терцијарног образовања. Часопис је намењен истраживачима, научницима и 

стручњацима широм света. Индексиран је у SCImago Journal & Country Rank у категорији 

Q2, од јуна 2020. године и у категорији Q1. 
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