
Ekonomski fakultet Univerziteta u Bawoj Luci je moderan, razvijen, progresivan i otvoren Fakultet 
koji predstavqa glavnu okosnicu ekonomskog razvoja Republike Srpske. Misija Ekonomskog fakulteta je 
edukacija i osposobqavawe visokoobrazovnog akademskog i stru~nog kadra, razvoj tr`i{no orijentisanih 
kompetencija studenata, kao i nau~no-istra`iva~ki rad i saradwa na dr`avnom, regionalnom i 
me|unarodnom nivou sa nau~noistra`iva~kim institucijama, vladinim i nevladinim institucijama i 
privredom. Glavni ciq Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bawoj Luci je da postane lider iz oblasti 
visokog obrazovawa i nau~no-istra`iva~kog rada u okvirima Republike Srpske i Bosne Hercegovine, i 
{ire, u regionalnom kontekstu.

Savez ra~unovo|a i revizora Republike Srpske je osnovan 28. oktobra 1996. godine. Ovu profesio-
nalnu nevladinu organizaciju sa sjedi{tem u Bawoj Luci ~ini 11 dobrovoqno udru`enih dru{tava, koja 
su prema teritorijalnom principu osnovni oblik organizovawa ra~unovo|a i revizora u Republici 
Srpskoj. U sedamnaest godina postojawa Savez je odra`ao isto toliko godi{wih kongresa, stotine 
seminara, radionica i drugih vidova edukacije. Savez je od 2010. godine jedino profesionalno tijelo 
iz BiH koje je punopravni ~lan Me|unarodne federacije ra~unovo|a (IFAC ‡ International Federation 
of Accountants) sa sjedi{tem u Wujorku. To je ujedno i najve}e me|unarodno priznawe Saveza Srpske 
i wegovo prihvatawe kao ravnopravnog globalnog partnera, {to je veliki uspjeh kako za Republiku 
Srpsku, tako i za cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Udru`ewe ovla{}enih procjewiva~a u Bosni i Hercegovini je osnovano 15.11.2010. godine kao pro fe si-
onalna, nevladina organizacija koja okupqa profesionalce iz oblasti procjewivawa vri jednosti pravnih 
li ca, imovine, obaveza i kapitala u Bosni i Hercegovini. Me|unarodni savjet za stan darde vrednovawa 
(IVSC ‡ International Valuation Standard Council) je na svojoj godi{woj skup{tini odr`anoj u Milanu 27.10.2012. 
godine jednoglasno u punopravno ~lanstvo primio Udru`ewe. Osniva~ IVSC-a je G20 (grupa 20 industrijski 
najrazvijenih zemaqa). Prijemom u IVSC ‡ Udru`ewe ovla{}enih procjewiva~a steklo je me|unarodni 
kredibilitet i postalo predstavnik procjewiva~ke profesije BiH na me|unarodnom planu. 

Udru`ewe internih revizora osnovano je 2008. godine radi ostvarivawa zajedni~kih strukovnih inte re-
sa internih revizora, wegovih ~lanova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom 
re vizijom. Osnovni ciq Udru`ewa je da organizuje i okupqa interne revizore i lica koja se bave 
aktivnostima povezanim sa poslovima interne revizije, radi zastupawa profesije interne revizije, 
zalagawa za weno unapre|ewe i {irewe, i razmjenu znawa i informacija me|u ~lanovima. 
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Na osnovu Pravilnika o KPE SRRRS za sve nosioce profesionalno-stru~nih zvawa u~e{}e 
na Simpozijumu boduje se sa osam bodova.

O SIMPOZIJUMU

Poslije prethodne tri industrijske revolucije ono {to karakteri{e ~etvrtu industrijsku revoluciju je zapravo razvoj 
interneta kao informaciono komunikacione lokomotive me|unarodne trgovine i globalnog komunicirawa ~ime je otvoren 
put za prelazak sa “stare“ na “novu“  ekonomiju ~ime se mijewa i sama priroda obavqawa trgovine i stvarawe elektronskog 
tr`i{ta (e-trgovina). Na ovaj na~in je do{lo i do promjena u samom poimawu ekonomije i prelaska s ekonomije vo|ene 
resursima na ekonomiju vo|enu informacijama i znawem. Dakle, vi{e nije dovoqno biti zemqa investicija, ve} postati 
zemqa inovacija i oni koji `ele  postati i ostati razvijeni moraju permanentno da inoviraju, atomatizuju ili }e nestati sa 
tr`i{ta.  

Male zemqe, kao {to su gotovo sve zemqe jugoisto~ne Evrope nalaze se pred velikim izazovima wihovog daqeg razvoja, tim 
prije {to su zahva}ene ekonomskim migracijama, gdje prakti~no gube stanovni{tvo  koje je u najrazvijenoj  reproduktivnoj 
dobi. Postavqa se pitawe: da li tehni~ko – tehnolo{ki napredak u oblasti digitalne industrije i ra~unovodstva koji je 
izwedrio vej{ta~ku inteligenciju, robote i automatizaciju, mo`e biti „dovoqna“ zamjena za na{ demografski mawak ili 
ne. Naravno, eksplicitni odgovor se ne mo`e dati „iz rukava“ zato je neophodno napraviti odgovaraju}a istra`ivawa. Ono 
{to je sasvim sigurno je da vje{ta~ka inteligencija i roboti mijewaju tradicionalni koncept poslovawa i afirmi{u novi 
koncept digitalizovanog preduze}a. Da li je mogu} odr`iv razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0, 
koje su pretpostavke za to, te {anse i ograni~ewa – pitawe je za sve nas koji razmi{qamo o na{oj budu}nosti. 

Simpozijumski odbor

Finrar d.o.o. Bawa Luka, Mirka Kova~evi}a 13A, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska (BiH)
Telefoni: (051) 431-260, 431-270, Faks: (051) 430-200, E-mail: sr-rrs@inecco.net

www.finrar-casopis.org

СИМПОЗИЈУМСКИ ОДБОР
Проф. др Драган Микеревић, Економски факултет, Бања Лука

Проф. др Новак Кондић, Економски факултет, Бања Лука 
Проф. др Јанез Прашникар, Економски факултет, Љубљана

Проф. др Силвије Орсаг, Економски факултет, Загреб
Joseph Lough PhD, University of California, Berkeley 

Проф. др Милорад Иванишевић, Економски факултет, Београд 
Проф. др Бранко Крсмановић, Факултет пословне економије, Бијељина  

George W. Kester PhD, Универзитети Washington i Lee (Lexington, Virginia, U.S.A.)  



 ПРВИ ДАН, сриједа, 22.05.2019.

1430-1900 Регистрација учесника

1600-1730

(Презентација Зборника радова и увод у расправу)
Презентатори:

- Проф. др Новак Кондић, генерални секретар СРР РС
- Проф. др Горан Радивојац, Економски факултет Бања Лука  
- Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет Бања Лука 

Панел 1 
УЛОГА ТЕХНОЛОГИЈЕ У ОДРЖИВОМ  РАЗВОЈУ
Модератор: Проф. др Бранко Крсмановић
Панелисти:

- Проф. др Радмило Тодосијевић, редовни професор Економског факултета у Суботици, у пензији 
- Драган Нинић, Lanaco Бања Лука
- Доц. др Кристина Мијић, Економски факултет Суботица  
- Проф. др Здравко Тодоровић, Економски факултет Бања Лука
- Доц. др Тајана Сердар Раковић, Економски факултет Бања Лука  
- Доц. др Звјездана Гавриловић, Факултет пословне економије Бијељина

1800-1930

(Сала 
Дунав)

Панел 2
УТИЦАЈ ПОЛИТИКА ОПОРЕЗИВАЊА ИНВЕСТИЦИЈА И ДОБИТИ НА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Модератор: Проф. др Радомир Божић 
Панелисти:

- Проф. др Миро Џакула, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ
- Др Горан Маричић, директор Пореске управе Републике Српске 
- Проф. др Милан Лакићевић, бивши директор Пореске управе Црне Горе
- Проф. др Душко Шњегота, Економски факултет Бања Лука
- Мр Зоран Малешевић, докторанд Економског факултета у Нишу, саветник за рачуноводствена и пореска 

питања, Берлин, Савезна Република Немачка

2000 Вечера 

P R O G R A M :



 ДРУГИ ДАН, ЧЕТВРТАК, 23.05.2019.

1000-1100

СВЕЧАНИ ЦЕРЕМОНИЈАЛ ОТВАРАЊА СИМПОЗИЈУМА И ОБРАЋАЊА ГОСТИЈУ
- Зора Видовић, министар финансија у Влади Републике Српске
- Проф. др Станко Станић, декан Економског факултета у Бањој Луци
- Александар Влаховић, предсједник Савеза економиста Србије
- Штефан Хојер, предсједник Надзорног одбора ЈУБ–Х дд

1100-1130 Коктел – стаклена башта хотела Кардиал

1130-1300

(Сала 
Дунав)

Панел 3
НОВЕ ПАРАДИГМЕ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА МАЛИХ ЕКОНОМИЈА У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ
Модератор: Проф. др Јанез Прашникар
Уводно излагање: проф. др Драган Ђуричин, редовни професор Економског факултета у Београду
Панелисти:

- Проф. др Љубо Јурчић, редовни професор Економског факултета у Загребу
- Проф. др Мирољуб Лабус, редовни професор Правног факултета у Београду, у пензији
- Проф. др Дејан Малинић, редовни професор Економског факултета у Београду
- Мр Рок Водник, члан Управе Петрол дд Љубљана

1300-1315 Пауза

1315-1445

(Сала 
Дунав)

Панел 4
ОБРАЗОВАЊЕ И РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА ПРИЛАГОЂЕНИ ИНДУСТРИЈИ 4.0
Модератор: Мр Светлана Кисић
Панелисти:

- Мр Срђан Рајчевић, министар за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво у 
Влади РС

- Проф. др Миодраг Зец, редовни професор Филозофског факултета у Београду, у пензији
- Проф. др Силвије Орсаг, редовни професор Економског факултета у Загребу
- Проф. др Брано Маркић, редовни професор Економског факултета Свеучилишта у Мостару
- Проф. др Тихомир Домазет, редовни професор на Свеучилишту за мир и развој у Загребу

1445-1700 Ручак – ресторан хотела Кардиал



1700-1830

(Сала 
Дунав)

Панел 5
ГЛАВНИ СТУБОВИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Модератор: Марин Иванишевић

Панелисти:
- Проф. др Марко Рајчевић, редовни професор Правног факултета у Бањој Луци и судија Уставног суда РС
- Немања Васић, предсједник Спољнотрговинске коморе БиХ
- Мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе РС
- Бранко Азески, предсједник Привредне коморе Сјеверне Македоније
- Доц. др Марко Шантић, предсједник Привредне коморе ФБиХ
- Представници пословне заједнице из БиХ и Региона

од 2100 Свечана вечера и забавни програм

 ТРЕЋИ ДАН, петак, 24.05.2019.

1000-1130

(Сала 
Дунав)

Панел 6
ОДГОВОР БАНКАРСКОГ СЕКТОРА НА ИЗАЗОВЕ ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ 4.0
Модератор: Проф. др Мирко Пуљић

Панелисти:
- Раде Растока, директор Агенције за банкарство РС
- Јасмин Махмузић, директор Агенције за банкарство ФБиХ
- Проф. др Жарко Приморац, члан надзорног одбора МОL-a
- Доц. др Бошко Мекињић, директор Комерцијалне банке ад Бања Лука  
- Мр Радован Бајић, директор НЛБ банке ад Бања Лука
- Мр Срђан Кондић, директор Нове банке ад Бања Лука 
- Марио Иванковић, предсједник Управе Addiko Bank ад Бања Лука

1130-1200 ЗАКЉУЧЦИ СИМПОЗИЈУМА



САДРЖАЈ ЗБОРНИКА РАДОВА:

�� Нови модели раста и платформа за вођење економских политика у условима Индустрије 4.0 – Проф. Драган Ђуричин
�� Институционалне претпоставке убрзаног развоја Западног Балкана – проф. др Дејан Шошкић
�� Технолошко заостајање на улазу у нову индустријску револуцију – Проф. др Мирољуб Лабус
�� Профитни потенцијал као детерминанта одрживог раста у земљама у развоју – Проф. др Дејан Малинић
�� Мале отворене економије – историјски изазов за дефинирање нове економике – Проф. др Тихомир Домазет
�� Одрживи развој малих економија – искуства из Словеније – Проф. др Jанез Прашникар 
�� Образовање као кључни ресурс будућности – Проф. др Миодраг Зец и проф. др Огњен Радоњић
�� Судбина евра – Проф. др Жарко Приморац 
�� Хумани капитал у времену Четврте индустријске револуције – од “целоживотног учења” до “целоживотне запосли-

вости” – Мр Светлана Кисић
�� Четврта индустријска револуција и глобални ланци вриједности – Проф. др Љубо Јурчић 
�� Покретачи економије засноване на знању – Проф. др Бранко Крсмановић 
�� Осврт на неке полуге одрживог развоја малих економија – Проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан Микеревић 
�� Могући одговори малих економија на изазове Индустријске револуције 4.0 - Проф. др Радомир Божић 
�� Интегрисање електричних аутомобила у електропривредни систем – Проф. др Здравко Тодоровић, Дарко Мулиновић, мастер 

и проф. др Игор Тодоровић 
�� Улога биланса токова готовине и биланса ликвидности у разумијевању финансијског положаја субјекта извјештавања – 

Проф. др Душко Шњегота
�� Фактори и ефекти раста прихода од продаје предузећа у БиХ и Републици Србији – Проф. др Јелена Пољашевић и проф. др 

Кристина Мијић 
�� Домети оптимизације структуре капитала у циљу побољшања финансијског положаја предузећа у Републици Српској – 

Проф. др Горан Радивојац и Мр Драган Јањић,
�� Трендови у пореској политици у Савезној Републици Њемачкој – Мр Зоран Малешевић 
�� Финансијска стабилност и перспективе банкарског сектора у функцији одрживог раста и развоја – Доц. др Бошко Мекињић 

и Драгана Вујичић Стефановић дипл. ек.
�� База знања за процјену развоја темељена на суставу индикатора одрживог развоја – Проф. др сц. Брано Маркић
�� Концепт дуалног образовања као инструмент економског развоја – Др Бранка Топић-Павковић
�� Профитабилност и перспективе сектора информационих технологија Републике Српске у дигиталном друштву - Доц. др 

Тајана Сердар Раковић 
�� Маркетинг изазови у ери дигиталне трансформације – Др Мирјана Максимовић и др Звјездана Гавриловић  
�� Улога технологије у одрживом развоју – Проф. др Радмило Тодосијевић, проф. др Снежана Тодосијевић Лазовић и проф. др 

Ђоко Малешевић
�� Прилагођавање законодавног оквира из области индиректног опорезивања – услови и ограничења –Доц. др Миро Џакула



 ● Котизација за учешће на Четрнаестом међународном симпозијуму  
износи 300,00 КМ по учеснику

 ● У цијену котизације урачунат је Зборник радова
 ● Уплата се врши унапријед на жиро рачуне код сљедећих банака:

 ○ Нова банка ад 555-007-00005514-11 
 ○ Addiko Bank ад Бања Лука  552-002-00015366-39
 ○ Sberbank ад 567-162-11000372-78
 ○ НЛБ Банка ад Бања Лука 562-099-00001664-61

УСЛОВИ УЧЕШЋА:



PRIJAVA U^E[]A
Ovim prijavqujem u~e{}e na XIV me|unarodnom simpozijumu

1. 

3. 

2. 

4. 

Naziv preduze}a, ustanove Telefon

Po{tanski broj i mjesto JIB

FaksUlica i broj

U ________________________________

Dana ________________________ 2019. ____________________________
potpis

M.P.

Попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс: 051/430-200 или e-mail: sinisa.erceg@ srrrs.org истог дана по уплати 
котизације, како бисте на вријеме потврдили резервацију. За више информација можете се обратити н 

на број телефона 051/431-260. 



ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ

Садржај дводневног хотелског аранжмана:
• Два пуна пансиона
• 22.05.2019. вечера добродошлице и забавни програм
• 23.05.2019. свечана вечера и забавнo вече уз Миру Медан
• Бесплатно кориштење базена и сале за fitness

Пријава хотелског смјештаја:
• Пријава хотелског смјештаја доставља се рецепцији хотела Кардиал путем телефона 053/410-030,  

факса 053/431-361 или на e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
• Потврда резервације извршиће се искључиво учесницима који су претходно уплатили котизацију
• Уплата за смјештај врши се на жиро-рачун ЗТЦ Бања Врућица код: UniCredit bank а.д. 551-025-

00005778-46
• Потврда резервације извршиће се достављањем доказа о уплати

Цијене (у КМ):
• Дводневни пансион у двокреветним собама хотела Кардиал 170,00+БТО
• Дводневни пансион у једнокреветним собама хотела Кардиал 190,00+БТО
• Дводневни пансион у двокреветним собама хотела Посавина 110,00+БТО
• Дводневни пансион у једнокреветним собама хотела Посавина 130,00+БТО



R. br. Ime i prezime

HOTEL 
(Kardial,

Posavina ili 
Srbija)

SOBA 
(Jednokrevetna, dvokrevetna)

Dostaviti 
predra~un 
(da ili ne)

Cijena 
rezervisanog 
aran`mana  

(KM) 

1.

2.

3.

4.

5.

    Ukupno:

KONTAKTI    

Telefon_____________   Faks_____________  E-mail__________________ @.r. uplatioca____________________________

 PRIJAVA DVODNEVNOG HOTELSKOG ARAN@MANA  
(Резервација смјештаја доставља се рецепцији хотела Кардиал путем телефона 053/410-030 или на e-mail: recepcija@banja-vrucica.com) 

Kao zaposleni  preduze}a ________________________,  Grad ______________,  vr{imo rezervaciju smje{taja za sqede}a lica:

ЧЕТРНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
Бања Врућица 22 – 24. мај 2019.

Потврда резервације извршиће се искључиво учесницима који су претходно уплатили котизацију.



Na osnovu Pravilnika o KPE SRRRS za sve nosioce profesionalno-stru~nih zvawa u~e{}e  
na Simpozijumu boduje se sa osam bodova.

O SIMPOZIJUMU

Poslije prethodne tri industrijske revolucije ono {to karakteri{e ~etvrtu industrijsku revoluciju je zapravo razvoj 
interneta kao informaciono komunikacione lokomotive me|unarodne trgovine i globalnog komunicirawa ~ime je otvoren 
put za prelazak sa “stare“ na “novu“  ekonomiju ~ime se mijewa i sama priroda obavqawa trgovine i stvarawe elektronskog 
tr`i{ta (e-trgovina). Na ovaj na~in je do{lo i do promjena u samom poimawu ekonomije i prelaska s ekonomije vo|ene 
resursima na ekonomiju vo|enu informacijama i znawem. Dakle, vi{e nije dovoqno biti zemqa investicija, ve} postati 
zemqa inovacija i oni koji `ele  postati i ostati razvijeni moraju permanentno da inoviraju, atomatizuju ili }e nestati sa 
tr`i{ta.  

Male zemqe, kao {to su gotovo sve zemqe jugoisto~ne Evrope nalaze se pred velikim izazovima wihovog daqeg razvoja, tim 
prije {to su zahva}ene ekonomskim migracijama, gdje prakti~no gube stanovni{tvo  koje je u najrazvijenoj  reproduktivnoj 
dobi. Postavqa se pitawe: da li tehni~ko – tehnolo{ki napredak u oblasti digitalne industrije i ra~unovodstva koji je 
izwedrio vej{ta~ku inteligenciju, robote i automatizaciju, mo`e biti „dovoqna“ zamjena za na{ demografski mawak ili 
ne. Naravno, eksplicitni odgovor se ne mo`e dati „iz rukava“ zato je neophodno napraviti odgovaraju}a istra`ivawa. Ono 
{to je sasvim sigurno je da vje{ta~ka inteligencija i roboti mijewaju tradicionalni koncept poslovawa i afirmi{u novi 
koncept digitalizovanog preduze}a. Da li je mogu} odr`iv razvoj malih ekonomija u uslovima industrijske revolucije 4.0, 
koje su pretpostavke za to, te {anse i ograni~ewa – pitawe je za sve nas koji razmi{qamo o na{oj budu}nosti. 

Simpozijumski odbor

Finrar d.o.o. Bawa Luka, Mirka Kova~evi}a 13A, 78000 Bawa Luka, Republika Srpska (BiH)
Telefoni: (051) 431-260, 431-270, Faks: (051) 430-200, E-mail: sr-rrs@inecco.net

www.finrar-casopis.org

СИМПОЗИЈУМСКИ ОДБОР
Проф. др Драган Микеревић, Економски факултет, Бања Лука

Проф. др Новак Кондић, Економски факултет, Бања Лука 
Проф. др Јанез Прашникар, Економски факултет, Љубљана

Проф. др Силвије Орсаг, Економски факултет, Загреб
Joseph Lough PhD, University of California, Berkeley 

Проф. др Милорад Иванишевић, Економски факултет, Београд 
Проф. др Бранко Крсмановић, Факултет пословне економије, Бијељина  

George W. Kester PhD, Универзитети Washington i Lee (Lexington, Virginia, U.S.A.)  
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