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ИНДУСТРИЈА 4.0
У протекла три вијека цивилизација је прошла кроз три индустријске револуције. Водећи
свјетски економсти сагласни су у мишљену да је у току четврта индустријска револуција
или како је називају индустрија 4.0. Сваку од индустријских револуција карактерисале
су технолошке иновације које су имале кључни утицај на раст и развој. Индустрија 4.0
већ сада на различите начине утиче на пословне активности, истовремено развијајући
дигиталне, физичке и био технологије, али утиче и на стил живота на цијелој планети.
Растући тренд роботизације и аутоматизације изазива помијерања на тржишту рада
које је овом тренутку тешко предвидјети.
Неке од најразвијенијих земаља приоритете у дефинисању економских политика темеље на роботизацији и аутоматизацији. Тако је Њемачка, земља која је мотор развоја
Eвропе, за свој дугорочни развој постваила два стратешка циља:
1) Постати једна од земаља са најконкурентнијом и најиновативнијом производњом
на свијету,
2) Постати технолошки лидер у индустријској производњи, истраживању и развоју.
Сличне циљеве, мање више, постављају и друге развијене земље. У таквим околностима
знање и модерна технологија се постављају као кључни ресурс. Једно од бројних истраживања недавно проведених у овој земљи, предвиђа недостатак преко 120.000 висококвалификованих кадрова до 2025. године, што представља опасност за наставак одлива
становништва са наших простора.
Очигледно је да се дигитализација, роботизација и аутоматизација постављају као кључни фактори конкурентности и будућег раста и развоја, било да је ријеч о развијеним
или земљама у развоју. Тражња за индустриским роботима рапидно се повећава. Ово је
посебно изражено у машинској, електро, те индустији гуме и пластике. Роботизација је
све више заступљена и у пољопривреди и другим областима. Финансијска и економска
криза која је наступила 2008. године једнако је захватила све земље југоисточне Европе.
Међутим, посљедице економске кризе највише су осјетиле земље Западног Балкана, а и
опоравак ових земаља одвија се најспорије.
Да ли је индустријска револуција 4.0 прилика за мале земље у развоју, као што
су земље нашег региона, за стицање одрживог нивоа конкурентности и високих
стопа економског раста?
Свакако да јесте, а државе кроз дефинисање конструктивних економских политика развоја имају кључну улогу за њихово глобално позиционирање у оквиру индустрије 4.0.
Стога је неопходна синхронизација у дјеловању универзитета, пословне заједнице, владе и других релевантних институција како би се постигли синергетски ефекти.
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П РОГ РА М
ПРВИ ДАН, сриједа, 16.05.2018.
1430
1600 – 1700

Регистрација учесника
Презентација Зборника радова и резултата истраживања на тему:
ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА – Покретач будућег економског раста

1700- 1830

Панел 1
УТИЦАЈ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА НА БУДУЋНОСТ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРАКСЕ
Модератор: Проф. др Бранко Крсмановић
– Проф. др Станислав Полић, редовни професор на Високој школи
струковних студија за економију и управу, Београд у пензији,
– проф. др Душко Шњегота, редовни професор Економског
факултета у Бањој Луци,
– проф. др Здравко Тодоровић, редовни професор Економског
факултета у Бањој Луци,
– доц. др Кристина Мијић, доцент на Економском факултету у
Суботици,
– Јелена Ћетковић, директор АПИФ-а,

1830 – 1900

Кафе пауза

1900- 2030

Панел 2
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И СИВА ЕКОНОМИЈА
Модератор: Проф. др Радомир Божић
– др Миро Џакула, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ,
– Зора Видовић, директор Пореске управе РС,
– Миле Баника, помоћник министра финансија за рачуноводство и
ревизију у Влади РС,
– Јово Радукић, главни ревизор ГСР ЈС РС,
– проф. др Јелена Пољашевић, ванредни професор Економског
факултета у Бањој Луци,
– Надина Сертовић, докторанд Економског факултета у Бањој Луци
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ДРУГИ ДАН, четвртак, 17.05.2018.
1000 – 1030

Обраћања гостију и свечани церемонијал Симпозијума
Панел 3
ОД ЛОКАЛНЕ ДО ГЛОБАЛНЕ КОРПОРАЦИЈЕ

1030 – 1230

Модератор: Проф. др Драган Микеревић
– Случај КОЛЕКТОР из Идрије: Од мале домаће компаније до модерне
међународне корпорације – путеви развоја – Стојан Петрич,
предсједник Надзорног одбора Колектор Гроуп, д.о.о.
– Случај NOKIA: ”Луди” дигитални свијет: Еластичност/флексибилност
NOKIA – Мартин Санделин, бивши потпредсједник коомпаније
“NOKIA”

1230 – 1300

Коктел – Хол ресторана Кардиал
Панел 4
ЗАОКРЕТ ПРЕМА ИНДУСТРИЈИ 4.0: Предузећа и универзитети у
интеракцији
Модератор: Проф. др Јанез Прашникар

1300 – 1430

1430 – 1600

– Проф. др Драган Ђуричин, редовни професор Економског
факултета у Београду,
– 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 Шошкић, редовни професор Економског факултета
у Београду,
– Валтер Лебан, члан управе Колектор-а из Идрије
Ручак – Ресторан хотела Кардиал
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Панел 5
ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДИГИТАЛНОМ
РАЗВОЈУ
Модератор: Мр Светлана Кисић

1600 – 1730

1730 – 1800

– Проф. др Јасмин Комић, министар науке и технологије у Влади РС,
– Проф. др Станко Станић, редовни професор и декан Економског
факултета у Бањој Луци,
– Проф. др Миодраг Зец, редовни професор Филозофског факултета
у Београду,
– Проф. др Метка Текавчић, редовни професор и декан Економског
факултета у Љубљани,
– Проф. др Дарко Кнежевић, редовни професор и декан Машинског
факултета у Бањој Луци,
– Проф. др Тихомир Домазет, редовни професор на Свеучилишту за
мир и развој у Загребу
Кафе пауза
Панел 6
ИНВЕСТИЦИОНА ПОЛИТИКА ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ
Модератор: Проф. др Кемал Козарић

1800 – 1930

од 2100

– Проф. др Силвије Орсаг, редовни професор Економског факултета у
Загребу,
– проф. др Марко Рајчевић, редовни професор Правног факултета у
Бањој Луци и судија Уставног суда РС,
– проф. др Радмило Тодосијевић, редовни професор Економског
факултета у Суботици, у пензији,
– Бранко Азески, предсједник Привредне коморе БРЈ Македоније,
– мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе РС,
– проф. др Жарко Приморац, члан надзорног одбора MOL-а
СВЕЧАНА ВЕЧЕРА И ЗАБАВНИ ПРОГРАМ
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ТРЕЋИ ДАН, петак, 18.05.2018.
Панел 7
ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ НОВОЈ
ИНДУСТРИЈСКОЈ ТРАНСФОРМАЦИЈИ
Модератор: Проф. др Новак Кондић

0930– 1100

1100 – 1115

– уводно излагање „Паметни градови у функцији одрживог развоја
локалних заједница“ – Срђан Рајчевић, директор Агенција за
информационо друштво РС,
– Мр Игор Радојичић, градоначелник Града Бања Луке,
– Милош Вучевић, градоначелник Града Новог Сада,
– Владимир Пребилич, градоначелник Града Кочевја,
– Мићо Мићић, градоначелник Града Бијељине,
– Љубиша Ћосић, градоначелник Града Источног Сарајева,
– Марин Иванишевић, предсједавајући Градског вијећа Града Сарајева
– Лили Штефанич, директорица општинске управе Кочевје

Кафе пауза
Панел 8
БАНКАРСКИ СЕКТОР КАО ПОКРЕТАЧ ДИГИТАЛНОГ РАЗВОЈА
Модератор: Проф. др Мирко Пуљић

1115 – 1230

1230 – 1245

–
–
–
–
–
–

Раде Растока, директор Агенције за банкарство РС,
Јасмин Махмузић, директор Агенција за банкарство ФБиХ,
др Милан Радовић, директор Нове банке ад Бања Лука,
др Бошко Мекињић, директор Комерцијалне банке ад Бања Лука,
Радован Бајић, директор НЛБ банке ад Бања Лука,
Мр Санела Пашић, директор Аddiko банке дд Сарајево

ЗАКЉУЧЦИ 13. СИМПОЗИЈУМА
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САДРЖАЈ ЗБОРНИКА РАДОВА

ДИГИТАЛНА ЕКОНОМИЈА
- покретач будућег економског раста МАКРОЕКОНОМСКЕ И ОБРАЗОВНЕ ПОЛИТИКЕ
ЗА ДИГИТАЛНО ДОБА
• Платформе за вођење економских политика које
одржавају унапређене технологије производње и услуге
највећег степена додате вредности - Драган Ђуричин
• Нова теорија раста у дигиталној економији - Тихомир
Домазет
• Како технологија обликује историју: дуги технолошки
развојни таласи и њихове економске посљедице - Андреја
Цирман, Ада Гуштин, Жига Боришчек, Катарина Чоп и Нејц
Шарановић
• Технолошки напредак и друштвене промјене - Љубо
Јурчић
• Привредни циклуси у Србији и БиХ - Мирољуб Лабус
• Поглед у будућност: Утицај технолошког напретка на
глобална тржишта рада и неједнакост - Миодраг Зец и
Огњен Радоњић
• Претпоставке убрзаног привредног развоја Западног
Балкана - Дејан Шошкић
• Еволутивна економија, дигитализација и изазови
будућности - Радмило Тодосијевић
• Индустријска политика за дигитално доба - Жарко
Приморац
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• Програмском политиком у борби против изазова четврте
индустријске револуције - Матјаж Коман, Јанез Прашникар,
Тјаша Редек, Матјаж Доленц, Тадеј Оцвирк, Клемен Павачић
• Изазови високог образовања за потребе друштва и
економије заснованих на знању - Радомир Божић
• Модели и стратегије за убрзани развој малих земаља примјер Македоније - Бранко Азески
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ИЗАЗОВИ ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНУ
И РЕВИЗОРСКУ ПРОФЕСИЈУ
• Информационо друштво у нашем окружењу: стање,
потреба и изазови - Бранко Крсмановић и Звјездана
Гавриловић
• Јавно-приватно партнерство - подршка ивестицијама у
БиХ - Кемал Козарић и Ведад Силајџић
• Утицај дигиталних технологија на будућност
рачуноводствене и ревизорске праксе - Станислав Р.
Полић
• Конверзија дуга у капитал - Марко Рајчевић
• Порески клин - битна детерминанта пословног амбијента
- Драган Микеревић, Акиф Пезеровић и Надина Сертовић
• Улога интерне ревизије у борби против компјутерског
криминала - Здравко Тодоровић, доц. Дарко Томаш и Борис
Тодоровић
• Утицај информационих технологија на развој
рачуноводствене професије - Душко Шњегота
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• Финанције у окружењу дигитализације - Силвије Орсаг и
Дејан Микеревић
• Фактори раста предузећа у Републици Српској и
Републици Србији – Јелена Пољашевић и Кристина Мијић
РОБОТИЗАЦИЈА КАО ФАКТОР РАСТА ЕКОНОМИЈЕ
• Глобални трендови у роботизацији - Ада Гуштин, Матјаж
Коман, Александер Бобић, Петер Емри, Катарина и Керн
Пирнат
• Мишљење опште јавности о роботима - Полана
Домаденик, Блаж Божић, Димитрије Ивановић и Никола
Сионов
• Роботизација у Данској, Аустрији и Словенији - Матија
Ковач, Јанез Прашникар, Тјаша Редек, Јакоб Доллер, Лара
Флегар и Тамара Жарковић
• ТПВ група - Матјаж Коман, Тјаша Редек, Само Кнафељ, Нино
Ковач и Јан Ратеј
• Yаскаwа - Барбара Чатер, Марко Јакшић, Кристиан Грозник,
Рок Лаврич и Тјаша Скубац
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Услови учешћа:
●● Котизација за учешће на Тринаестом 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
Hypo Alpe-Adria-Bank aд
Sberbank ад
НЛБ банка
UniCredit bank ад

555-007-00005514-11
552-002-00015366-39
567-162-11000372-78
562-099-00001664-61
551-001-00010880-78
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PRIJAVA U^E[]A
Овим пријављујем учешће на 13. међународном симпозијуму
1. prezime i ime u~esnika

2. prezime i ime u~esnika

3. prezime i ime u~esnika

4. prezime i ime u~esnika

Naziv preduze}a, ustanove

Po{tanski broj i mjesto

Ulica i broj

Telefon

Faks

JIB

U _____________________
Dana _____________ 2018.

M.P.

_____________________
potpis

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 на број телефона
051/431-260 или 066 002 196.
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ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
Садржај дводневног хотелског аранжмана:
• Два пуна пансиона
• 16.05.2018. вечера добродошлице и забавни програм
• 17.05.2018. свечана вечера и забавнo вече уз познатог естрадног умјетника
• 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
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Ime i prezime

Soba
(Jednokrevetna, dvokrevetna)

Dostaviti
predra~un
(da ili ne)

Cijena rezervisanog aran`mana (KM)

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

Telefon____________________ Faks_____________________ E-mail_____________________ @.r. uplatioca____________________________

KONTAKTI

Ukupno:

5.

4.

3.

2.

1.

R. br.

Hotel
(Kardial,
Posavina ili
Srbija)

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

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

PRIJAVA DVODNEVNOG HOTELSKOG ARAN@MANA

Бања Врућица 16 – 18. мај 2018.

ТРИНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ о корпоративном управљању

Генерални спонзор

Златни спонзори

NOVO U PRODAJI!
International Auditing and
Assurance Standards Board

Међународни стандарди
и саопштења ревизије,
International Auditing and
контроле
квалитета,
Assurance
Standards Board
прегледа, осталих увјеравања
и сродних услуга

Међународни стандарди
и саопштења ревизије,
2013
контроле
квалитета,
Књига
II
прегледа, осталих увјеравања
и сродних услуга

2013
Књига II

Међународни стандарди
и саопштења ревизије,
контроле квалитета,
прегледа,
осталих увjеравања
и сродних услуга

295 KM

СИМПОЗИЈУМСКИ ОДБОР
Проф. др Драган Микеревић, Економски факултет, Бања Лука
Проф. др Станко Станић, Економски факултет, Бања Лука
Проф. др Новак Кондић, Економски факултет, Бања Лука
Проф. др Драган Ђуричин, Економски факултет Београд
George W. Kester PhD, Univerziteti Washington and Lee (Lexington, Virginia U.S.A.)
Проф. др Јанез Прашникар, Економски факултет, Љубљана
Проф. др Силвије Орсаг, Економски факултет, Загреб
Проф. др Ката Шкарић Јовановић, Економски факултет, Београд

O Bawi Vru]ici

З

дравствено-туристички центар Бања Врућица се налази у средишњем дијелу Републике Српске, у непосредној близини града Теслића. Обгрљен је благим брежуљцима, обронцима планине Борјa, обраслим густом бјелогоричном и црногоричном шумом
и спојен са пространом равницом долине ријеке Усорe, на 230 метара изнад мора. Умјерено-континентална клима, заједно са термоминералном водом, поклањају опуштајући
чист ваздух, мир, тишину и здравље.
У комплексу од четири хотела (“Кардиал”, “Посавина”, “Србија” и “Херцеговина”) са око
1000 лежајева, гостима су на располагању бројни садржаји и услуге, што Бању Врућицу позиционира као познато природно љечилиште, конференцијски, спортско-рекре
ативни и туристичко-манифестациони центар. Конгресни капацитети, спортско-рекреативни садржаји, сауна, wellness, spa beauty... пружају безброј могућности за одмор,
здравље и уживање у предивном природном окружењу.

PARTNERI SIMPOZIJUMA
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 profesionalnu 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 dvadeset 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 profesionalna, nevladina organizacija
koja okupqa profesionalce iz oblasti procjewivawa vrijednosti
pravnih lica, imovine, obaveza i kapitala u Bosni i Hercegovini.
Me|unarodni savjet za standarde 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 interesa internih revizora, wegovih ~lanova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim
sa internom revizijom. 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.

