
 

 
 

 Број:213/17                                                                                                         Бања Лука, 04.07.2017. године.  

КОНКУРС 
За објављивање написа у Зборнику радова 21.-ог међународног Конгреса рачуновођа 

и ревизора Републике Српске који ће се одржати од 20-22.  септембра 2017. године 

у ЗТЦ Бања Врућица код Теслића. 
 

Под називом 

УЛОГА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ 

ПРОФЕСИЈЕ У КРЕИРАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ПОЛОЖАЈА ПОСЛОВНИХ ЕНТИТЕТА 

 
I Дан (сриједа), 20.09.2017. 

Изазови и проблеми савремене рачуноводствене професије у пракси 
 

II Дан (четвртак), 21.09.2017. 

Будућност рачуноводства и ревизије у „IT“ окружењу 

 
III Дан (петак), 22.09.2017. 

Рани  сигнали о угрожености сталности пословања ентитета 
 

 Релевантност рада   

Конгресни одбор врши оцјену усклађености кандидоване теме и структуре рада са 

називом Конгреса
1
, оцјену актуелности и релевантности рада и доноси одлуку о 

стављању рада у даљу процедуру, односно рецензентски поступак.  

Уколико се процијени да рад не задовољава критеријуме из претходног става 

Конгресни одбор доноси одлуку о одбијању рада  и о томе обавјештава кандидата.  

У току рецензентског поступка од аутора се могу захтијевати одређена појашњења, 

прилагођавања, додатна образложења или допуне рада. Уколико аутор прихвати 

сугестије рецензента доставља му се формулар под називом “Изјава о ауторским 

правима”. Аутор попуњен и  потписан формулар доставља Конгресном одбору.  

 

 Техничко обликовање рада 
Текстови се пишу у Microsoft Word програму. Обим рада треба износити од 15.000 до 

30.000 знакова што је око 10 до 15 страна текста у зборнику. Наслови поглавља (од 

увода до закључка) морају бити кратки и јасни, те нумерисани арапским 

једноцифреним бројевима. Потпоглавља се нумеришу са двоцифреним бројевима, 

односно троцифреним бројевима (на примјер: 1.; 1.2.; 2.1.; 2.1.1. итд.). Табеле, 

графикони и слике треба да садрже број, назив и извор. Уколико табеле, графикони и 

слике садрже посебне знакове, те су рађени у посебном програму, достављају се на 

посебном фајлу, са тачно наведеним распоредом по којем се укључују у текст.  

                                                           
1
 Више детаља видјети на: http://www.srrrs.org/dokumenti/aktuelnosti/2017/21_Kongres.pdf 



У склопу рада потребно је навести кључне ријечи. Саставни дио рада је и сажетак  

обима од   100 до 200 ријечи. 

 

 Правила цитирања и имплицитног навођења преузети са сљедећег линка: 

http://www.financingscience.org/index.php/sr/uputstvo 

Радови који нису написани у складу са наведеним правилима неће се узимати у 

разматрање. 

 

 Језичке препоруке 

Језик рада треба да припада научном стилу стандардног језика и да, стога, буде 

усаглашен у што је могуће већој мјери с правописном, граматичком и стилском 

нормом. Индивидуалне скраћенице би требало избјегавати, а ако се користе, морају 

бити рашчитане при првој употреби. 

 

 

 Достављање радова  

Написи се достављају електронском поштом на e-mail адресу: redakcija@finrar-

casopis.org или путем поште на дигиталном медију на адресу: Финрар – Часопис Савеза 

рачуновођа и ревизора РС, Мирка Ковачевића 13а, 78000 Бања Лука уз приложену 

биографију и  контакт податке о аутору. 

Радови се прихватају под условом да раније нису објављивани, нити је поднесен 

захтјев за њихово објављивање у некој другој публикацији. Крајњи рок за достављање 

радова је 01.09.2017. године. Радови достављени након овог датума неће се узимати у 

разматрање.  

 

 Права и обавезе аутора и издавача 

Редакција задржава право да радове прилагоди општим правилима уређивања 

Зборника  и стандарду језика. За сва мишљења изнесена у објављеном раду одговоран 

искључиво аутор. Конгресни одбор, рецензенти или издавач не прихватају одговорност 

за ауторова изнесена мишљења. 

Уколико је рад прихваћен за објављивање, право репродукције рада у свим другим 

медијима припада издавачу од датума прихватања. 

Учешћем на конкурсу сви учесници пристају на услове конкурса. Реадакција не сноси 

посљедице у случају злоупотреба ауторских права пријављених радова од стране 

учесника или трећих лица.  

 

 

 Предсједник Конгресног одбора 
                                                                                         Проф. др Новак Кондић, с.р. 
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