
 

 

 
 

ФИНРАР - Часопис Савеза рачуновођа 
и ревизора Републике Српске 
 

FINRAR – The Magazine of Association of 
Accountants and Auditors of Republic of Srpska 

Земље Западног Балкана спадају у групу економија које значајно заостају за просјеком 
Европске уније. Подаци говоре да се јаз између њих све више шири, што ствара потребу 
за истраживањем могућности заустављања и промјене таквог тренда. Чини се да у том 
циљу треба тражити начине квантних промјена. На почетку треће деценије 21. вијека 
иновације и иновативност представљају главне изворе раста и развоја, а један су од 
кључних фактора изградње и одржавања конкурентности. Стопа улагања у истраживање 
и развој на глобалном нивоу биљежи стални раст. У посљедње двије деценије иновације 
и иновативност добијају све више на значају, а у случају Кине, у поменутом периоду, 
улагања у истраживања и развој су десетороструко увећана. Земље са најзначајнијим 
технолошким иновацијама су и економски најсупериорније нације. Међутим, користи од 
иновација има цијело човјечанство, а релевантна истраживања говоре у прилог томе да 
су у бројним случајевима земље – технолошки пратиоци, иновације и нове технологије 
боље комерцијализовале од самих креатора. Нове околности омогућавају и економијама у 
развоју да свој научни потенцијал укључе у међународни ланац иновација, што је прилика 
и за Републику Српску и БиХ. Одсуство индустријских политика код нас у претходним 
деценијама узроковало је технолошко заостајање производног сектора, стагнацију научно-
истраживачких активности, незадовољавајући развој и имплементацију нових технологија 
и смањење иновативности. Земље Западног Балкана суочавају се са трендом одласка радне 
снаге па се као логичина алтернатива намећу аутоматизација и роботизација производних 
процеса, а у вези с тим и потреба подизања образовног нивоа запослених. У таквим условима 
и ограничењима потребно је тражити рјешења која ће, прије свега, неискоришћене домаће 
иновативне потенцијале ставити у функцију и развијати моделе креирања националног 
система иновација увезаног у регионалну и глобалну мрежу знања и иновација.
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ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА

Четвртак, 17. 06. 2021.
Уводна излагања 
  Зора Видовић, министар финансија у Влади Републике Српске 
  Владимир Глигоров, The Vienna Institute for International Economic Studies  
  Александар Влаховић, предсједник Савеза економиста Србије

Панел-дискусија 1 
ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПОЛИТИКА РАСТА И РАЗВОЈА ГЛОБАЛНИМ 

(НЕ)ПРИЛИКАМА
Модератор: Проф. др Јанез Прашникар, Економски факултет Универзитета у Љубљани 
  Проф. др Мирољуб Лабус, редовни професор Правног факултета у Београду, у пензији
  Проф. др Драган Ђуричин, предсједник Управног одбора Удружења корпоративних 
директора Србије

  Проф. др Љубо Јурчић, предсједник Хрватског друштва економиста 
  Проф. др Анђелко Лојпур, редовни професор Економског факултета Универзитета 
Црне Горе

  Проф. др Миодраг Зец, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у 
Београду, у пензији

  Проф. др Тихомир Домазет, Универзитет Уједињених нација за мир, Загреб

Панел-дискусија 2 
ФИСКАЛНА И МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА КАО ФАКТОРИ ДИНАМИЗИРАЊА 

ЕКОНОМИЈЕ
Модератор: Проф.др Жељко Шаин, Економски факултет Универзитета у Сарајеву 
  Проф. др Густе Сантини, РиФИН, Загреб
  Проф. др Слободан Комазец, професор Филозофског факултета Универзитета у Бе-
ограду, у пензији 

  Проф. др Никола Фабрис, професор Економског факултета Универзитета Црне Горе
  Проф. др Радомир Божић, професор Економског факултета у Палама 
  Проф. др Јелена Пољашевић, професор Економског факултета у Бањалуци 
  Проф. др Милан Лакићевић, професор Економског факултета Универзитета Црне 
Горе

Панел-дискусија 3 
ОДГОВОР БАНКАРСКОГ СЕКТОРА НА КРИЗУ ИЗАЗВАНУ КОРОНАВИРУСОМ 
Модератор: Проф. др Мирко Пуљић, ректор Свеучилишта Витез 
  Берислав Кутле, директор Удружења банака БиХ 
  Јасна Зрилић, Нова Банка, Бања Лука 
  Доц. др Бошко Мекињић, директор Комерцијалне банке, Бања Лука 
  Мр Радован Бајић, НЛБ Банка, Бања Лука 
  Мр Срђан Кондић, директор Аддико Банк, Бања Лука 
  Мр Зоран Малешевић, порески савјетник, Берлин 



Петак, 18. 06. 2021.
Панел-дискусија 4

КОРПОРАТИВНИ И ДРУГИ ИЗАЗОВИ У ВРИЈЕМЕ И ПОСЛИЈЕ ПАНДЕМИЈЕ 
Модератор: Проф. др Новак Кондић, генерални секретар СРРРС
  Проф. др Силвије Орсаг, Економски факултет Свеучилишта у Загребу 
  Проф. др Здравко Тодоровић, професор Економског факултета у Бањалуци
  Мр Светлана Кисић, Економски институт Београд
  Проф. др Бранка Топић Павковић, професор Економског факултета у Бањалуци 
  Бобана Чегар, ма, Економски факултет Бања Лука 
  Доц. др Тајана Сердар Раковић, доцент Економског факултета у Бањалуци 

Панел-дискусија 5
УТИЦАЈИ ПАНДЕМИЈЕ НА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА И ОДГОВОРИ 

МЕНАЏМЕНТА
Модератор: Проф. др Драган Микеревић, предсједник УО СРРРС
  Проф. др Бранко Крсмановић, Факултет пословне економије, Бијељина 
  Проф. др Брано Маркић, професор Економског факултета Свеучилишта у Мостару
  Проф. др Радмило Тодосијевић, професор Економског факултета у Суботици, у пен-
зији 

  Проф. др Горан Радивојац, професор Економског факултета у Бањалуци
  Доц. др Жељана Јовичић, професор Економског факултета у Бањалуци
  Драго Гверић, ма Иновациони центар, Бања Лука 

САДРЖАЈ ЗБОРНИКА РАДОВА 

  Отворене иновације: теорија и пракса, с освртом не периферне државе – Проф. др 
Јанез Прашникар и проф. др Тјаша Радек

  Велико ресетовање економије Србије током и после COVID-19 кризе – Проф. др 
Драган Ђуричин

  Макроекономски ефекти COVID-19 у Европској унији и свијету – Проф. др Тјаша 
Редек, Проф. др Полона Домаденик, проф. др Матјаж Коман

  Неолиберализам, институционализам или интервенционизам: Мере и принципи 
после кризе COVID-19 – Проф. др Мирољуб Лабус

  Трговински рат између Сједињених Америчких Држава и Кине и његове 
трговинске импликације – Проф. др Катја Зајц Кејжар 

  Организовано укључивање у производне и развојне ланце развијених – једини 
начин бржег развоја малих економија у развоју – Проф. др Љубо Јурчић 

  Пандемија “COVID 19” као “Burning Platform” – прави моментум за дигиталну 
трансформацију – Проф. др Анђелко Лојпур

  Како убрзати економски раст и развој земаља Западног Балкана? – Проф. др 
Радомир Божић 

  Нова парадигма развоја и излаз из кризе COVID-19 – Проф. др Тихомир Домазет 



  Плес са вирусом: тест отпорности глобалне економије – Проф. др Полона 
Домаденик, Ппроф. др Матјаж Коман, проф. др Тјаша Редек 

  Антикризна и развојна монетарна и фискална политика – Проф. др Слободан 
Комазец

  Порески биланс одређује порески систем – Др Густе Сантини
  Улога монетарне политике у режиму Валутног одбора у условима глобалне 
валутне кризе – Проф. др Никола Фабрис 

  Скривени покретачи развоја малих економија – Проф. др сц. Брано Маркић
  Мјесто и улога индустрије осигурања у економском развоју Босне и Херцеговине 

– Проф. др. Жељко Шаин, проф. др Јасмина Селимовић и др Един Тасо
  Утицај коронавируса на финансијску рањивост локалних заједница у Републици 
Српској – Проф. др Јелена Пољашевић

  Опорезивање утањене капитализације – упоредна анализа порексих система 
Црне Горе, Србије и Босне и Херцеговине – Проф. др Милан Лакићевић

  Стратегија развоја банкарства као дијела економско-политичке реалности – 
Берислав Кутле

  Развој тржишта новца у функцији развоја финансијског система – Јасна Зрилић
  Иновације и константно прилагођавање изазовима привреде с циљем очувања 
стабилности у Савезној Републици Њемачкој у условима коронавируса – Мр 
Зоран Малешевић

  Изазови финансирања скоковитог раста малих економија – Проф. др Силвије 
Орсаг и проф. др Дејан Микеревић 

  Од линеарне до циркуларне економије: примјер из Босне и Херцеговине – Проф. 
др Здравко Тодоровић

  Образовање – критични фактор успеха економија у развоју – Мр Светлана Кисић
  Образовни систем и нова нормалност у учењу – Проф. др Бранка Топић Павковић
  Утицај пандемије COVID-19 на финансијске перформансе листираних предузећа 
у одабраним државама Југоисточне Европе – Бобана Чегар, ма 

  Финансијски показатељи у функцији предвиђања сталности пословања малих и 
средњих предузећа у транзицијским земљама – Др Селма Видимлић 

  Утицај културолошке компоненте земље на поимање квалитета ревизије и избор 
ревизорских фирми – Доц. др Тајана Сердар Раковић и мр Светлана Сабљић

  Дигиталне иновације и знање као покретачи дигиталне трансформације 
пословања – Проф. др Бранко Крсмановић

  Иновативни сложени производи као регионални изазови – Проф. др Радмило 
Тодосијевић 

  Ланац снабдијевања послије глобалне пандемије – Проф. др Марко Јакшич, проф. 
др Жига Агостини, проф. др Рамон Бабич, Габер Гашперлин 

  Утицај ефеката пандемије вируса корона на инсолвентност предузећа у Републици 
Српској – Проф. др Горан Радивојац, доц. др Милош Грујић и мр Драган Јањић

  Оцјена успјешности пројеката јавно-приватног партнерства у Републици Српској 
– Доц. др Жељана Јовичић

  Утицај коронавируса на опоравак и раст привредних субјеката у малим економијама 
Западног Балкана – с освртом на Републику Српску – Проф. др Драган Микеревић 

  Утицај COVID-19 на е-трговину и потрошачке трендове – Проф. др Барбара Чатер, 
проф. др Весна Жабкар, Јулија Барбич, Теа Бела Кочар, Јана Франзиска Фиреовед

  Рад ван просторија послодавца – проблеми и глобални изазови у регулацији – Мр 
Стефан Благојевић

  Анализа ИКТ сектора у Републици Српској у периоду 2014–2019 – Драго Гверић, ма



ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ

Садржај дводневног хотелског аранжмана:
• Два пуна пансиона
• 16. 06. 2021. вечера добродошлице
• 17. 06. 2021. свечана вечера (госте забавља Чича Глиша бенд)
• Бесплатно кориштење базена и сале за fi tness

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

СИМПОЗИЈУМСКИ ОДБОР:
  Проф. др Драган Микеревић, предсједник
  Проф. др Јанез Прашникар, копредсједник
  Проф. др Новак Кондић, члан
  Проф. др Драган Ђуричин, члан
  Проф. др Анђелко Лојпур, члан 
  Проф. др Џорџ Кестер, члан
  Проф. др Силвије Орсаг, члан
  Проф. др Јелена Пољашевић, члан
  Проф. др Ђоко Малешевић, члан 
  Проф. др Бранко Крсмановић, члан
  Проф. др Милан Лакићевић, члан



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

1. 

3. 

2. 

4. 

Naziv preduze}a, ustanove Telefon

Po{tanski broj i mjesto JIB

FaksUlica i broj

U ________________________________

Dana ________________________ 2021. ____________________________
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. Котизација за учешће на XV међународном симпозијуму износи 300 КМ по учеснику.

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:

15. МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
Бања Врућица 16–18. јун 2021.

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


