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ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

ФИНРАР

Универзитет у Бањој Луци

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 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 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.

O SIMPOZIJUMU
Globalna ekonomija se ve} nekoliko godina nalazi pred slo`enim problemima na koje savremena teorija i praksa jo{ uvijek
ne nude zadovoqavaju}a rje{ewa, a postoje realni izgledi da }e se ovi problemi i daqe uslo`wavati. U takvim okolnostima
postavqa se pitawe da li su ekonomije na{eg regiona, koje su u svjetskim razmjerama male ekonomije, `rtve globalne
finansijske i ekonomske krize ili pak svoje neuspjehe treba da pripi{u nedostatku proaktivne industrijske politike.
Pove}awe bruto doma}eg proizvoda je osnovni ciq svake nacionalne privrede, a wegovom rastu u najve}oj mjeri doprinosi
rast industrijske proizvodwe. Stavovi vode}ih ekonomista od samita u Davosu pa do regionalnih skupova, kao {to su
simpozijumi u Portoro`u i na Kopaoniku, idu u pravcu da je rje{ewe potrebno tra`iti u revitalizaciji lokalnih industrija,
pove}awu wihove produktivnosti, rentabilnosti i me|unarodne konkurentnosti. Razvoj doma}e ekonomije treba da se temeqi
na proizvodwi razmjenqivih proizvoda, konkretne upotrebne vrijednosti, koji mogu zadovoqiti potrebe stanovni{tva na
doma}em i me|unarodnim tr`i{tima.
Za ciqnu revitalizaciju industrijske proizvodwe potrebno je zajedni~ko djelovawe vi{e kqu~nih faktora, uz afirmaciju
sistema odgovornosti, kako u realnom sektoru, tako i u ekonomskoj teoriji, {to bi se artikulisalo kroz Strategiju ekonomskog
i ukupnog dru{tvenog razvoja.
Sve ovo nije mogu}e posti}i bez sinergetskog djelovawa:
• javnih (dr`avnih) organa i ustanova, koji treba da obezbijede okvirne (sistemske) uslove za optimalan ekonomski i
dru{tveni razvoj;
• preduzetni{tva u realnom sektoru, koje treba da ponudi ideje i da izvede sve operativne radwe koje su neophodne za
realizaciju uspje{nog razvoja;
• preduzetni{tva u finansijskom sektoru, koje treba da ponudi dovoqno finansijskih sredstava sa prihvatqivom ro~no{}u i cijenom (kamatom);
• me|unarodnih faktora, koji svojom aktivnom ulogom mogu pomo}i politi~ki i ekonomski (stabilizaciono, organizaciono
i finansijski).
Ciq ovog simpozijuma je da kroz raspravu predstavnika privrede, akademske zajednice i kqu~nih institucija ponudi rje{ewa
koja }e i}i u pravcu br`eg oporavka i rasta doma}e ekonomije.
Simpozijumski odbor

Na osnovu Pravilnika o KPE SRRRS za sve nosioce profesionalno-stru~nih zvawa u~e{}e
na Simpozijumu boduje se sa osam bodova.
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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
Joseph Lough PhD, University of California, Berkeley
Проф. др Ката Шкарић Јовановић, Економски факултет, Београд
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.)
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
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PROGRAM:
PRVI DAN, 20.06.2014.
10:00-10:15 SVE^ANO OTVARAWE

– Мр Игор Радојичић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
10:15-13:00 ZНАЧАЈ КРЕИРАЊА ИНДУСТРИЈСКИХ ПОЛИТИКА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ОТВОРЕНИХ ЕКОНОМИЈА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Морализовање корпорације – Академик др Мирко Васиљевић, Правни факултет, Београд
Клаузула сукоба интереса – Проф. др Марко Рајчевић, судија Уставног суда РС
Можемо ли живјети без државе? Можда – PhD Joseph Lough, University of California, Berkeley
Како бити испред тренда: Улога политичара у реиндустријализацији Србије
– Проф. др Драган Ђуричин, Економски факултет, Београд
Регулација и тржиште – Проф. др Љубо Јурчић, Економски факултет, Загреб
Глобализација и национална држава – Проф. др Јанез Прашникар, Економски факултет, Љубљана
Нови економски модел малих и отворених економија с преференцијом конкурентности
– Проф. др Тихомир Домазет, Eкономски факултет, Загреб
Држава и привредни развој - различита искуства – Проф. др Миодраг Зец, Филозофски факултет, Београд

13:00-14:30 Panel diskusija - BANKE I OSIGURAVAJUЋA DRU[TVA KAO GENERATORI RAZVOJA REALNOG SEKTORA

Учесници панела:
– Мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе Републике Српске
– Предраг Згоњанин, предсједник Уније послодаваца Републике Српске
– Јовица Братић, предсједник Занатско-предузетничке коморе РС
– Др Милан Радовић, директор Нове Банке ад Бања Лука
– Александар Кесић, директор Сбербанк ад Бања Лука
– Радован Бајић, директор НЛБ Развојна Банка ад Бања Лука

– Божана Шљивар, директор Агенције за осигурање Републике Српске
– Др Мирослав Мишкић, директор Јахорина осигурања
– Милан Божић, директор Бањалучке берзе
– Зора Видовић, директор Пореске управе Републике Српске
– Доц. др Миро Џакула, директор Управе за индиректно опорезивање БиХ
DRUGI DAN, 21.06.2014.
09:00-12:00 IZLAGAWE REFERATA

1. Неки финанцијски аспекти одрживог раста и развитка – Проф. др Силвије Орсаг, Економски факултет, Загреб
2. Новчани токови инвестиционог пројекта – Проф. др Милорад Иванишевић, Економски факултет, Београд
3. Утицај квалитета финансијског извештавања на услове задуживања
– Проф. др Ката Шкарић Јовановић, Економски факултет, Београд
4. Корпоративна дрштвена одговорност кроз призму пореског морала
– Проф. др Милан Лакићевић, директор Пореске управе Црне Горе
5. Улога врховних ревизорских институција у повећању ефикасности и ефективности јавних улагања
у индустријски сектор – Проф. др Душко Шњегота, Главни ревизора РС
6. Специфичности економије засноване на знању
– Проф. др Бранко Крсмановић, Факултет пословне економије, Бијељина
7. Улога државе у финансирању иновативног бизниса – Проф. др Здравко Тодоровић, Економски факултет, Бања Лука
8. Финансијске консеквенце раста предузећа
– Martel prof. George Kester и проф. др Горан Радивојац, Економски факултет, Бања Лука
9. Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја Републике Српске
– Проф. др Драган Микеревић, Економски факултет, Бања Лука
12:00-12:30 PREZENTACIJA ZAKQU^AKA SIMPOZIJUMA

УСЛОВИ УЧЕШЋА:

● Котизација за учешће на Деветом 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
○ Hypo Alpe-Adria-Bank aд 552-002-00015366-39
○ Sberbank ад
567-162-11000372-78

PRIJAVA U^E[]A
Ovim prijavqujem u~e{}e na IX me|unarodnom simpozijumu
1.

2.

3.

4.

Naziv preduze}a, ustanove

Telefon

Ulica i broj

Faks

Po{tanski broj i mjesto

JIB

U ________________________________
Dana ________________________ 2014.

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 065 286 325.

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
Садржај дводневног хотелског аранжмана:
• Два пуна пансиона
• 19.06.2014. вечера добродошлице и забавни програм
• 20.06.2014. свечана вечера и забавнo вече уз Снежану Бабић Снеки
• 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

ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
Бања Врућица 20. и 21. jun 2014.

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:

R. br.

Ime i prezime

HOTEL
(Kardial,
Posavina ili
Srbija)

SOBA
(Jednokrevetna, dvokrevetna)

Dostaviti
predra~un
(da ili ne)

1.
2.
3.
4.
5.
Ukupno:
KONTAKTI
Telefon_____________ Faks_____________ E-mail__________________ @.r. uplatioca____________________________

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

Cijena
rezervisanog
aran`mana
(KM)

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. Умјереноконтинентална 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-рекреативни и туристичкоманифестациони центар. Конгресни капацитети, спортскорекреативни садржаји, сауна, wellness, spa beauty... пружају
безброј могућности за одмор, здравље и уживање у
предивном природном окружењу.

O SIMPOZIJUMU
Globalna ekonomija se ve} nekoliko godina nalazi pred slo`enim problemima na koje savremena teorija i praksa jo{ uvijek
ne nude zadovoqavaju}a rje{ewa, a postoje realni izgledi da }e se ovi problemi i daqe uslo`wavati. U takvim okolnostima
postavqa se pitawe da li su ekonomije na{eg regiona, koje su u svjetskim razmjerama male ekonomije, `rtve globalne
finansijske i ekonomske krize ili pak svoje neuspjehe treba da pripi{u nedostatku proaktivne industrijske politike.
Pove}awe bruto doma}eg proizvoda je osnovni ciq svake nacionalne privrede, a wegovom rastu u najve}oj mjeri doprinosi
rast industrijske proizvodwe. Stavovi vode}ih ekonomista od samita u Davosu pa do regionalnih skupova, kao {to su
simpozijumi u Portoro`u i na Kopaoniku, idu u pravcu da je rje{ewe potrebno tra`iti u revitalizaciji lokalnih industrija,
pove}awu wihove produktivnosti, rentabilnosti i me|unarodne konkurentnosti. Razvoj doma}e ekonomije treba da se temeqi
na proizvodwi razmjenqivih proizvoda, konkretne upotrebne vrijednosti, koji mogu zadovoqiti potrebe stanovni{tva na
doma}em i me|unarodnim tr`i{tima.
Za ciqnu revitalizaciju industrijske proizvodwe potrebno je zajedni~ko djelovawe vi{e kqu~nih faktora, uz afirmaciju
sistema odgovornosti, kako u realnom sektoru, tako i u ekonomskoj teoriji, {to bi se artikulisalo kroz Strategiju ekonomskog
i ukupnog dru{tvenog razvoja.
Sve ovo nije mogu}e posti}i bez sinergetskog djelovawa:
• javnih (dr`avnih) organa i ustanova, koji treba da obezbijede okvirne (sistemske) uslove za optimalan ekonomski i
dru{tveni razvoj;
• preduzetni{tva u realnom sektoru, koje treba da ponudi ideje i da izvede sve operativne radwe koje su neophodne za
realizaciju uspje{nog razvoja;
• preduzetni{tva u finansijskom sektoru, koje treba da ponudi dovoqno finansijskih sredstava sa prihvatqivom ro~no{}u i cijenom (kamatom);
• me|unarodnih faktora, koji svojom aktivnom ulogom mogu pomo}i politi~ki i ekonomski (stabilizaciono, organizaciono
i finansijski).
Ciq ovog simpozijuma je da kroz raspravu predstavnika privrede, akademske zajednice i kqu~nih institucija ponudi rje{ewa
koja }e i}i u pravcu br`eg oporavka i rasta doma}e ekonomije.
Simpozijumski odbor

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

