ФИНРАР - ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА
FINRAR - FINANCE, ACCOUNTANCY, AUDITING

Бања Врућица, 19. и 20.05.2016.

ПРОГРАМ СИМПОЗИЈУМА
19.05.2016, Четвртак
1000–1045





УВОДНА ОБРАЋАЊА И ОТВАРАЊЕ СИМПОЗИЈУМА

Недељко Чубриловић, предсједник Народне скупштине Републике Српске
Зорана Михајловић, потпредсједник Владе Србије
Петар Ђокић, министар индустрије енергетике и рударства Републике Српске
Мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе Републике Српске

1045–1100

ПАУЗА

ГЛОБАЛНИ ПРИТИСЦИ И ОДБРАМБЕНИ
МЕХАНИЗМИ ЕКОНОМИЈЕ МАЛЕ ЗEМЉЕ
1100–1330

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА



Стање и перспективе привреде Србије – др Александар Влаховић



Улога фискалне и монетарне политике у Глобалној рецесији – проф. др Мирољуб Лабус



Развојне претпоставке у Југоисточној Европи - проф. др Дејан Шошкић



Достизање конвергенције са ЕУ – како санирати главне пукотине у систему? – проф. др
Драган Ђуричин



Мале земље у глобализацији и глобалној финанцијској кризи – проф. др Љубо Јурчић



Фиксни или флексибилни режим девизног курса за земље у развоју и брзорастућа
тржишта: Pro et contra – проф. др Миодраг Зец и проф. др Огњен Радоњић



Преко модерног јубилеја дуга до одрживог економског раста – теоријски и емпиријски
модел – проф. др Тихомир Домазет



Ефикасност и економичност регулаторног режима финансијског тржишта – проф. др
Мирко Пуљић и доц. др Џафер Алибеговић



Отворено и затворено акционарско друштво – проф. др Марко Рајчевић



Улога рачуноводствене и ревизорске професије о одржавању фискалне стабилности у
малим економијама – проф. др Душко Шњегота



Јавни и приватни дуг – терет или неминовност? – доц. др Јелена Пољашевић и доц. др
Јелена Тривић



Економска филозофија домаћих предузећа у условима глобалних кретања – проф. др
Радмило Тодосијевић, проф. др Снежана Т. Лазовић и проф. др Ђоко Малешевић



Конкурентска предност као компонента јачања националне конкурентности – др Бранка
Топић-Павковић и мр Тајана Сердар Раковић

1330–1430

ОКРУГЛИ СТО

ТРАНСФОРМАЦИЈА РЕГИОНА ОД ТРУСНЕ КА АТРАКТИВНОЈ
ИНВЕСТИЦИОНОЈ ДЕСТИНАЦИЈИ
Инвестиције представљају један од кључних фактора економског раста, развоја и повећања стандарда
грађана сваке државе. Данас је све израженија борба за привлачење инвеститора било да се ради о развијеним, или економијама у развоју. Међународно кретање капитала кроз стране директне инвестиције је
једна од главних карактеристика процеса глобализације. На сцени је својеврсна глобална трка у привлачењу што већег обима страних директних инвестиција. Стране директне инвестиције стимулишу економски раст и развој, увођење нових технологија, утичу на промјену структуре индустрије те омогућавају

интеграцју држава и региона у глобално тржиште. Стране инвестиције трже одређене услове односно
пословни амбијент чије креирање би требало да представља изазов како за професионалнu тако и за академску заједницу.

Модератор: Проф. др Новак Кондић, декан Економског факултета у Бањој Луци
Панелисти:
■ Проф. др Жарко Приморац, члан надзорног одбора Хрватске електропривреде
■ Проф. др Марко Рајчевић, судија Уставног суда Републике Српске
■ Мр Борко Ђурић, предсједник Привредне коморе Републике Српске
■ Проф. др Радмило Тодосијевић, редовни професор Економског факултета у Суботици, у
пензији
■ Доц. др Бранка Топић Павковић, Економски факултет у Бањој Луци
1430–1700

ПАУЗА ЗА РУЧАК

1700–1830

ОКРУГЛИ СТО

ИЗГРАДЊА ЕФЕКТИВНОГ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА – КЉУЧНИ ФАКТОР
ЈАЧАЊА ИНВЕСТИЦИОНЕ АКТИВНОСТИ
Порези су круцијална компонента међународне конкурентности једне земље и повећања обима инвестиција. Питање креирања адекватног пореског система је питање које задире у све сфере привреде и социјалног система државе. У данашњој глобализованој економији структура пореза и пореских стопа државе је важан фактор за доношење одлука инвеститора о томе гдје ће уложити своја средства, колико
ће инвестирати и у које индустрије ће улагати у појединим земљама. Последње деценије су показале да
држава не може убирати високе порезе на инвестиције и пословне активности без штетног утицаја на
своју привреду у цјелини. Многе земље су уочиле ове законитости и окренуле се трансформацији свог пореског система ка његовој већој конкурентности. Кључно питање је како креирати порески систем који ће
задовољити потребе за јавном потошњом и финансирањем државног апарата а истовремено бити атрактиван за инвеститоре. У посљедних неколико година поједине земље су овај изазов успјешно ријешиле
кроз одговарајући баланс пореза на потрошњу с једне стране и корпоративних односно пореза на доходак
с друге стране. Регулисање овог механизма представља посебан изазов у сложеним државама као што је
БиХ.

Модератор: Проф. др Драган Микеревић, предсједник Управног одбора СРР РС
Панелисти:
■ Зора Видовић, директор Пореске управе Републике Српске
■ Др Миро Џакула, директор Управе за индиректно опрезивање БиХ
■ Проф др Милан Лакићевић, директор Пореске управе Црне Горе у периоду 2013-2015.
■ Проф. др Душко Шњегота, главни ревизор Главне службе за ревизију јавног сектора
Републике Српске
■ Жарко Мионић, Deloitte, канцеларија у Бањој Луци
■ Доц. др Јелена Тривић, Економски факултет у Бањој Луци
20.05.2016, Петак

ПОСЛОВНA ФИЛОЗОФИЈA КАО ФАКТОР ЈАЧАЊА КВАЛИТЕТА
КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА
0930–1100

ИЗЛАГАЊЕ РЕФЕРАТА



Емоционална интелигенција у корпоративном управљању – проф. др Винко Белак



Утицај NPL-а на финансијску стабилност банкарског сектора у БиХ – проф. др Кемал
Козарић



Новчани токови директних страних инвестиција – проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан
Микеревић



Детерминанте банкарског кредитирања у периоду прије, током и након кризе: случајеви
Хрватске, Црне Горе и Словеније – проф. др Јанез Прашникар и проф. др Милан Лакићевић



Земље у транзицији у условима глобализације – будућност коју је неко други осмислио –
проф. др Веселин Драшковић, и проф. др Анђелко С. Лојпур



Финансијско извјештавање микроентитета – за кога и како? - проф. др Ката Шкарић
Јовановић



Потенцијали економије засноване на знању – проф. др Бранко Крсмановић



Опција напуштања пројекта – проф. др Милорад Иванишевић



Корпоративно управљање и антипреварна стратегија – проф. др Здравко Тодоровић и мр
Дарко Томаш



Регулаторни надзор и корпоративно управљање у банкама као основа стабилног
пословања и превенције банкарских криза - проф. др Радомир Божић



Адекватност функционисања берзанског система трговања на неразвијеним
финансијским тржиштима – проф. др Горан Радивојац



Анализа приносног, имовинског и финансијског положаја Републике Српске - проф. др
Драган Микеревић

1100–1230

ОКРУГЛИ СТО

ПРИЛАГОЂЕНОСТ САДРЖАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА
ПОТРЕБАМА ИНВЕСТИТОРА
Финансијски извјештаји представљају најзначајнији извор информација o предузећу. Квалитет одлука кој инвеститиора једним дијелом зависи од истинитости информација у овим извјештајима али и од способности
инвеститора да на основу ових информација предвиде будуће пословање предузећа. У том смислу данас се у
свијету све више поред финансијских извјештаја од предузећа захтијева да презентују и процјену свог очекиваног будућег развоја, али и низ нефинансијских информација које омогућавају сагледавање цјеловите слике о
предузећу. Док се од јавно одговорних предузећа захтијева састављање финансијских извјештаја у складу са
сложеним захтјевима пуних МРС и извјештаја о корпоративном управљању, остала предузећа могу да користе стандарде који имају једноставније захтјеве за презентацију. Међутим, без обзира на величину предузећа
и њену одговорност, садржај извјештаја односно, нови концептни оквир мора бити прилагођем потреба
инвеститора. Слиједећи битан фактор код презентације је њена учесталост. Да ли је инвеститорима па и
држави довољно да информације о преузећу добијају само једном годишње?

Модератор: Проф. др Бранко Крсмановић, редовни професор Факултета пословне економије у
Бијељини
Панелисти:
■ Проф. др Ката Шкарић Јовановић, редовни професор Економског факултета у Београду
■ Проф. др Радомир Божић, редовни професор Економског факултета у Источном Сарајеву
■ Проф. др Винко Белак, редовни професор Економског факултета у Загребу
■ Проф. др Горан Радивојац, редовни професор Економског факултета у Бањој Луци
■ Проф. др Здравко Тодоровић, редовни професор Економског факултета у Бањој Луци
1230–1245

ЗАКЉУЧЦИ СИМПОЗИЈУМА

Dana _____________ 2016.

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.

_____________________
potpis
U _____________________

JIB

Faks

Telefon

Ulica i broj

Po{tanski broj i mjesto

Naziv preduze}a, ustanove

4. prezime i ime u~esnika

3. prezime i ime u~esnika

2. prezime i ime u~esnika

1. prezime i ime u~esnika

M.P.

Овим пријављујем учешће на 11. међународном симпозијуму

PRIJAVA U^E[]A

ЈЕДАНАЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЉАЊУ
Бања Врућица, 19. и 20. maj 2016.

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)
Као запослени предузећа ________________________, Град ______________, вршимо резервацију смјештаја за сљедећа лица:

R. br.

Ime i prezime

ХОТЕЛ
(Кардиал,
Посавина или Србија)

СОБА
(Једнокреветна, двокреветна)

Доставити
предрачун
(да или не)

1.
2.
3.
4.
5.
Ukupno:
KONTAKTI
Telefon__________________ Faks________________ E-mail__________________ @.r. uplatioca____________________________

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

Цијена
резервисаног
аранжмана (КМ)

УСЛОВИ УЧЕШЋА:
● Котизација за учешће на Једанаестом 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

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
Садржај дводневног хотелског аранжмана:
• Два пуна пансиона
• 18.05.2016. вечера добродошлице и забавни програм
• 19.05.2016. свечана вечера и забавнo вече са Халидом Бешлићем
• 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

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 kao profesionalna nevladina organizacija sa sjedi{tem u Bawoj Luci. U dvadeset godina postojawa Savez je
odr`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. 16. decembra 2015. godine u Biselu, Savez je primqen u punopravno ~lanstvo
Evropske federacije ra~unovo|a (FEE – Fédération des Experts-comptables Européens - Federation
of European Accountants)

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.
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