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Овогодишњем традиционалном и најпосјећенијем пословном 
скупу у региону присуствовало је око деветсто учесника и 
гостију са простора бивше Југославије и из Европе. У оквиру 
три радна дана на Конгресу су презентована 23 научна 
рада од стране 34 аутора и коаутора, који су објављени у 
Зборнику радова.

Након уводног обраћања предсједника Управног одбора 
Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске проф. др 
Драгана Микеревића, Конгрес је отворио Антон Касиповић, 
потпредсједник Владе Републике Српске. Он је у свом 
обраћању нагласио значај рачуноводства и финансијског 
извјештавања за савремене  економије, подржавши мисију 
Савеза, која успјешно траје двадесет година. Учесницима 
се потом обратио генерални секретар Савеза рачуновођа 
и ревизора Републике Српске проф. др Новак Кондић, који 
је дао ретроспективу развоја Савеза од његовог оснивања 
до данас, те виђење садашњег стања професије. На крају 
излагања он је констатовао да је у условима глобализације и 
промјењивог окружења рачуноводствена професија успјела 

да се одржи, и да је сасвим извјесно да ће њена улога у 
будућности јачати.

Учесницима су се потом обратили проф. др Станко Станић 
(декан Економског факултета у Бањој Луци), Geraldine 
Camara (технички савјетник за међународно партнерство 
француског Института сертификованих рачуновођа јавног 
сектора и француског Института статутарних ревизора), Anna 
Karmanska (члан Управног одбора и предсједник Комисије за 
етику Националне коморе ревизора Пољске), Перо Шкобић 
(генерални секретар Савеза рачуновођа и ревизора Србије), 
Ion Mihaescu (почасни ревизор и члан управног одбора 
Коморе финансијских ревизора Румуније), Ovidiu Bunget 
(предсједник Удружења стручних и лиценцираних рачуновођа 
Румуније – филијала Тимис), Boyko Kostov (пресједник 
Института сертификованих јавних рачуновођа Бугарске) и 
Ацо Радошевић (директор ЗТЦ Бања Врућица).

У оквиру Конгреса одржана су и три округла стола. Први 
округли сто одржан је под називом Финансијски раст и 
одрживост пословних ентитета на којем су своје ставове и 

Финансијско извјештавање као 
катализатор раста економије

У Бањи Врућици је од 15. до 17. септембра 2016. године одржан јубиларни 
20. међународни конгрес рачуноводствене и ревизорске професије у 

Републици Српској под називом:

Проф. др Драган Микеревић, предсједник УО СРР РС Проф. др Новак Кондић, генерални секретар СРР РС
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Први округли сто - проф. др Дејан Спасић, проф. др Радомир Божић, проф. др Душко Шњегота и др Стево Миловановић

Други округли сто - проф. др Слободан Малинић, доц. др Предраг Гајић, доц. др Јелена Пољашевић, мр Синиша Рајковић

Радно представништво

Округли сто

Проф. др Радомир Божић Проф. др Силвије Орсаг

Проф. др Драган Микеревић, проф. др Снежана Раковачки Тубић, проф. др Владислав Ђурасовић,  
Стамена Јовичић, проф. др Новак Кондић

Проф. др Станко Станић, декан 
Економског факултета у Бањој Луци
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Антон Касиповић, министар правде у Влади РС

Boyko Kostov, пресједник Института сертификованих 
јавних рачуновођа Бугарске

Ion Mihaescu, почасни ревизор и члан управног одбора 
Коморе финансијских ревизора Румуније

Др Перо Шкобић, генерални секретар Савеза  
рачуновођа и ревизора Србије

Anna Karmanska, члан Управног одбора и предсједник 
комисије за етику Националне Коморе ревизора Пољске

Geraldine Camara,Технички савјетник за Међународно 
партнерство Француског Института сертификованих 

рачуновођа јавног сектора и француског Института 
статутарних ревизора

Др Владан Павловић

Мр Александар Радошевић, директор ЗТЦ Бања Врућица
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мишљења изнијели: проф. др Дејан Спасић, проф. др Душко 
Шњегота, др Стево Миловановић, те  проф. др Радомир 
Божић, као модератор и учесник. 

Други округли сто одржан је под називом Рачуноводство 
и ревизија у функцији сталности пословања привредних 
ентитета, на којем су учествовали: проф. др Слободан 
Малинић, проф. др Предраг Гајић, доц. др Јелена Пољашевић 
и мр Синиша Рајковић. Модератор другог округлог стола био 
је проф. др Драган Микеревић, предсједник УО СРР РС.

Трећи округли сто одржан је под називом Субјекти и процеси 
економског раста и развоја, гдје су учешће узели: проф. др 
Ђоко Малешевић, проф. др Ново Плакаловић, проф. др 
Радмило Тодосијевић и проф. др Горан Радивојац. Модератор 
је био проф. др Новак Кондић, генерални секретар СРР РС.  

На основу изложених реферата, дискусија, ставова и 
мишљења аутора и других учесника Конгреса, у току три 
радна дана искристалисали су се   

Предавачи

Др Кристина Мијић Проф. др Благоје Новићевић Проф. др Бранко Крсмановић

Проф. др Дејан Малинић Проф. др Евица Петровић Проф. др Ката Шкарић Јовановић

Проф. др Љубомир Ковачевић Проф. др Милорад Иванишевић Проф. др Мирко Андрић
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ентитета, на којем су учествовали: проф. др Слободан 
Малинић, проф. др Предраг Гајић, доц. др Јелена Пољашевић 
и мр Синиша Рајковић. Модератор другог округлог стола био 
је проф. др Драган Микеревић, предсједник УО СРР РС.

Трећи округли сто одржан је под називом Субјекти и процеси 
економског раста и развоја, гдје су учешће узели: проф. др 
Ђоко Малешевић, проф. др Ново Плакаловић, проф. др 
Радмило Тодосијевић и проф. др Горан Радивојац. Модератор 
је био проф. др Новак Кондић, генерални секретар СРР РС.  

На основу изложених реферата, дискусија, ставова и 
мишљења аутора и других учесника Конгреса, у току три 
радна дана искристалисали су се   

Предавачи

Др Кристина Мијић Проф. др Благоје Новићевић Проф. др Бранко Крсмановић

Проф. др Дејан Малинић Проф. др Евица Петровић Проф. др Ката Шкарић Јовановић

Проф. др Љубомир Ковачевић Проф. др Милорад Иванишевић Проф. др Мирко Андрић
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БРОЈ 09/16

Антон Касиповић, министар правде у Влади РС

Boyko Kostov, пресједник Института сертификованих 
јавних рачуновођа Бугарске

Ion Mihaescu, почасни ревизор и члан управног одбора 
Коморе финансијских ревизора Румуније

Др Перо Шкобић, генерални секретар Савеза  
рачуновођа и ревизора Србије

Anna Karmanska, члан Управног одбора и предсједник 
комисије за етику Националне Коморе ревизора Пољске

Geraldine Camara,Технички савјетник за Међународно 
партнерство Француског Института сертификованих 

рачуновођа јавног сектора и француског Института 
статутарних ревизора

Др Владан Павловић

Мр Александар Радошевић, директор ЗТЦ Бања Врућица
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I ДАН (СРИЈЕДА), 20.09.2017.

ИЗАЗОВИ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНЕ  
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ У ПРАКСИ

– П Р О Г Р А М –

1500-1700 Регистрација Регистрација учесника и преузимање материјала 

1700-1815

(сала Дунав)
Панел 

дискусија*

МОЖЕ ЛИ НОВИ ЗАКОН О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОЈАЧАТИ 
ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА?

МОДЕРАТОР: Проф. др Новак Кондић, Генерални секретар СРР РС
ПАНЕЛИСТИ: Др Милан Радовић, директор Нове банке а.д. Бања Лука; Др 
Бошко Мекињић, директор Комерцијалне банке а.д., Бања Лука; Берислав Кутле, 
предјседник Удружења банака БиХ; Проф. др Ново Плакаловић, Eкономски 
факултет Пале; Проф. др Ненад Вуњак, Економски факултет Суботица. 

1830-2000

(сала Дунав)
Форум 

струке**

УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ КОНТРОЛНИХ ОРГАНА  
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ

МОДЕРАТОР: Проф. др Драган Микеревић, предсједник УО СРР РС
УЧЕСНИЦИ: Др Миро Џакула, директор УИО БиХ; Зора Видовић, 
директор ПУ РС; Миле Баника, помоћник министра финансија у Влади РС; 
Јово Радукић, помоћник министра финансија у Влади РС и представници 
рачуновдствене праксе. 

2000-2045 Коктел 
добродошлице

Коктел добродошлице уз Бањалучке тамбураше и домаћа вина  
(хол хотела Кардиал) 

2100 Вечера Вечера ће се сервирати у угодној атмосфери ресторана хотела Кардиал и 
Посавина уз музички програм.

II ДАН (ЧЕТВРТАК), 21.09.2017.

БУДУЋНОСТ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У IT ОКРУЖЕЊУ

1000-1030

Свечано 
отварање 
Конгреса и 
обраћања 
гостију

(сала Дунав)

Учесницима ће се обратити министар финансија у Влади Републике 
Српске, др Зоран Тегелтија који ће и отворити 21. Конгрес. У овом дијелу 
су предвиђена и кратка обраћања гостију и представника професионалних 
асоцијација из региона и Европе.

1030-1400 Излагање 
реферата

(сала Дунав)

1. Улога рачуноводствене професије у дигиталној економији   
- Проф. др Бранко Крсмановић

2. Домети финансијских показатеља у оцjени финансијског здравља 
компанија - Проф. др Ката Шкарић Јовановић

3. Методе утврђивања оптималног салда готовине  
- Проф. др Милорад Иванишевић

4. Рачуноводствени принципи и правила conditio sine qua non 
очувања јединства модерног предузећа  
- Проф. др  Благоје Новићевић

5. Стрес тестови у осигурању  
- Проф. др Евица Петровић и доц. др Јелена Станковић



6. Улога актуара у креирању финансијског положаја друштава за 
осигурање – Проф. др Жељко Шаин, др Јасмина Селимовић и Един Тасо 

7. Изазови савремене комуникације јавног друштва с инвеститорима 
- Проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан Микеревић

8. Утицај примјене МСФИ на оцјену финансијског положаја 
извјештајног ентитета - Проф. др Душко Шњегота

9. Процјена сталности пословања предузећа у Републици Српској  
- Проф. др Радомир Божић

10. Процјена ризика и сталност пословања предузећа (going concern) 
из перспективе интерне ревизије - Проф. др Драган Кулина

11. Порез на добит и порез на промет као инструменти контроле  
и полуге покретања економске активности у СР Њемачкој  
- Мр Зоран Малешевић

1400-1530 Гала ручак Ручак ће се сервирати у ресторанима хотела Кардиал и Посавина уз пригодан 
забавни програм и додјелу поклона учесницима од стране пријатеља Конгреса

1530-1900 Одмор Препоручујмо Вам опуштање,  шетњу у природи, сауну, базене, wellness и 
spa beauty.

1900-2000

(сала Дунав)

Културно-
забавни 
програм 

Брачни парастос, позоришна представа (сала Дунав)

2100 Свечана вечера 
и Забавно вече

Након Свечане вечере одржаће се Забавно вече и концерт  
Јелене Томашевић у хотелу Кардиал

 
III ДАН (ПЕТАК), 22.09.2017.

РАНИ СИГНАЛИ  O УГРОЖЕНОСТИ СТАЛНОСТИ
ПОСЛОВАЊА ЕНТИТЕТА

1000-1230

(сала Дунав)
Излагање 
реферата

1. Ревизија између традиционалних рачуноводстених начела и савремене 
регулативе - Проф. др Мирко Андрић и др Марко Иваниш

2. Ревизијске процедуре предвиђања неуспјешности пословања и модели 
предвиђања банкрота - Проф др Анђелко Лојпур и проф. др Зоран Тодоровић

3. Како јавност може препознати надолазеће проблеме у домаћим банкама  
- Проф. др Ново Плакаловић

4. Примјењивост постојећих модела за предикцију банкротства заснованих 
на мултивариационом дискриминацином приступу у Републици Српској 
и Србији  
- Проф. др Владан Павловић и др Горанка Кнежевић

5. Поузданост примјене модела за процјену стечаја предузећа у Републици 
Српској - Доц. др Кристина Мијић и доц. др Јелена Андрашић

6. Тржишна дисциплина као битна претпоставка успjешног банкарског 
пословања - Проф. др  Вера Зеленовић, др Јелена Витомир и др Милан Радовић 

7. Предвиђање узрока пада перформанси предузећа и идентификација 
индикатора неуспјеха - Проф. др Радмило Тодосијевић и проф. др Снежана 
Тодосијевић Лазовић

8. Претпоставке за квалитетну анализу финансијских извјештаја   
- Доц. др Јелена Пољашевић

9. Финансијска перспектива Електропривреде Републике Српске  
- Проф. др Горан Радивојац и мр Драган Јањић 

1230-1300

(сала Дунав)
Закључци 21. 

Конгреса Презентовање закључака 21. Конгреса.

1300-1400 Ручак Ручак ће се сервирати у ресторанима хотела Кардиал и Посавина.

Организатор задржава право на мање измјене програма



*ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА:   
МОЖЕ ЛИ НОВИ ЗАКОН О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОЈАЧАТИ 

ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА? 
Свјетска финансијска криза створила је потребу за унапређењем општеприхваћених стандарда и прописа 
на међународном нивоу. Базелски комитет за супервизију банака је у 2010. и 2011. години објавио нови 
сет стандарда (Базел III). Најзначајније новине односиле су се на увођење нових стандарда капитала 
(унапређење квалитета капитала, јачање капиталних захтјева, увођење заштитних слојева капитала и 
финансијске полуге), унапређење у области корпоративног управљања у банкама, те увођење нових 
минималних стандарда за управљање ризиком ликвидности и минималних показатеља ликвидности 
(LCR и NSFR показатељи). Базел III стандарди пренесени су у регулаторни оквир Европске уније 
усвајањем Директиве о капиталним захтјевима – CRD1 и Уредбе о капиталним захтјевима – CRR2 , чији 
је циљ максимална хармонизација прописа на европском нивоу, а које су објављене у јуну 2013. године и у 
примјени су од 01.01.2014. године. Ради усклађивања са европским законодавством, Народна скупштина 
Републике Српске, у децембру 2016. године, усвојила је нови Закон о банкама Републике Српске. Шта 
нам, у овом контексту, доноси нови Закон о банкама Републике Српске и каква су очекивања и ефекти 
примјене новог регулаторног оквира на банке, банкарски сектор РС и економију у цјелини? Своје 
ставове и одговоре на ова и повезана питања у оквиру панел дискусије понудиће банкари, привредници, 
представници рачуноводствене и ревизорске професије, академске заједнице и други учесници.

УЧЕСНИЦИ: 
Проф. др Новак Кондић (модератор),  др Берислав Кутле, проф. др Ненад Вуњак,  

проф. др  Ново Плакаловић, др Милан Радовић, др Бошко Мекињић.

**ФОРУМ СТРУКЕ:  
УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ КОНТРОЛНИХ ОРГАНА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 

ПРОФЕСИЈЕ 
Циљ расправе је да расвијетли одређене аспекте у поступцима контрола те да укаже на могуће правце побољшања 
комуникације на релацији рачуновођа – инспектор. У оквиру форума ће се говорити о улози професионалних 
асоцијација у ефикаснијем провођењу пореских прописа и замкама такозваних „сивих зона“ у пореским и 
другим прописима које рачуновође проводе у оквиру својих професионалних активности. Посебно ће бити 
говора о Закону о пореском поступку и Закону о поступку индиректног опорезивања, те правима и обавезама 
лица укључених у процес контроле. Расправа ће се усмјерити и на проблематику правилног утврђивањa 
чињеничног стања, прибављања доказа, садржај записника контроле, жалбени поступак и друге аспекте 
контроле. Ово је прилика да учесници форума изнесу позитивна искуства из појединих контрола, и да се и 
укаже на одговорност и негативне консеквенце погрешно утврђене обавезе у поступку контроле, те штету кoја 
неријетко пада на терет буџета. На фoруму ће, поред професионалних рачуновођа, учествовати представници 
Пореске управе Републике Српске, Управе за индиректно опорезивање БиХ и Министарства финансија.

УЧЕСНИЦИ: 
Проф. др Драган Микеревић (модератор),  Зора Видовић,  Миле Баника,  

Јово Радукић, др Миро Џакула.

MEMORANDUM  

1300-1400 Ручак 
 
Ручак ће се сервирати у ресторану хотела Кардиал. 
 

 
 
 
ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА*:   МОЖЕ ЛИ НОВИ ЗАКОН О БАНКАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
ОЈАЧАТИ ФИНАНСИЈСКУ СТАБИЛНОСТ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА?  
Свјетска финансијска криза створила је потребу за унапређењем општеприхваћених стандарда и 
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објавио нови сет стандарда (Базел III). Најзначајније новине односиле су се на увођење нових 
стандарда капитала (унапређење квалитета капитала, јачање капиталних захтјева, увођење 
заштитних слојева капитала и финансијске полуге), унапређење у области корпоративног 
управљања у банкама, те увођење нових минималних стандарда за управљање ризиком 
ликвидности и минималних показатеља ликвидности (LCR и NSFR показатељи). Базел III 
стандарди пренесени су у регулаторни оквир Европске уније усвајањем Директиве о капиталним 
захтјевима – CRD1 и Уредбе о капиталним захтјевима – CRR2 , чији је циљ максимална 
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Републике Српске, у децембру 2016. године, усвојила је нови Закон о банкама Републике Српске. 
Шта нам, у овом контексту, доноси нови Закон о банкама Републике Српске и каква су очекивања 
и ефекти примјене новог регулаторног оквира на банке, банкарски сектор РС и економију у 
цјелини? Своје ставове и одговоре на ова и повезана питања у оквиру панел дискусије понудиће 
банкари, привредници, представници рачуноводствене и ревизорске професије, академске 
заједнице и други учесници. 
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су од 01.01.2014. године. Ради усклађивања са европским законодавством, Народна скупштина 
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Шта нам, у овом контексту, доноси нови Закон о банкама Републике Српске и каква су очекивања 
и ефекти примјене новог регулаторног оквира на банке, банкарски сектор РС и економију у 
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УЧЕСНИЦИ: Проф. др Новак Кондић (модератор),  др Берислав Кутле, проф. др Ненад Вуњак, 
проф. др  Ново Плакаловић, др Милан Радовић, др Бошко Мекињић. 

 
 
**ФОРУМ СТРУКЕ:  УНАПРЕЂЕЊЕ САРАДЊЕ КОНТРОЛНИХ ОРГАНА И 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ  
Циљ ове расправе је да расвијетли одређене аспекте у поступцима контрола те да укаже на могуће 
правце побољшања комуникације на релацији рачуновођа – инспектор. У оквиру форума ће се 
говорити о улози професионалних асоцијација у ефикаснијем провођењу пореских прописа и 
замкама такозваних „сивих зона“ у пореским и другим прописима које рачуновође проводе у 

MEMORANDUM  
оквиру својих професионалних активности. Посебно ће бити говора о Закону о пореском поступку 
и Закону о поступку индиректног опорезивања, те правима и обавезама лица укључених у процес 
контроле. Расправа ће се усмјерити и на проблематику правилног утврђивањa чињеничног стања, 
прибављања доказа, садржај записника контроле, жалбени поступак и друге аспекте контроле. Ово 
је прилика да учесници форума изнесу позитивна искуства из појединих контрола, и да се и укаже 
на одговорност и негативне консеквенце погрешно утврђене обавезе у поступку контроле, те штету 
кoја неријетко пада на терет буџета. На фoруму ће, поред професионалних рачуновођа, 
учествовати представници Пореске управе Републике Српске, Управе за индиректно опорезивање 
БиХ, Инспектората Републике Српске и Министарства финансија. 
 

 

УЧЕСНИЦИ: Проф. др Драган Микеревић (модератор),  Зора Видовић,  Миле Баника, Јово 
Радукић, др Миро Џакула. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prиjava učešća 

Uslovi ucesca 
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R. 

br.
Ime i prezime

HOTEL 
(Kardial,
Posavina  

ili Srbija)

SOBA 
(jednokrevetna, 

dvokrevetna)

Dostaviti 
predra~un 
(da ili ne)

Datum 
dolaska

Datum 
odlaska

Cijena 
rezervisanog 

aran`mana 
(KM) 

1.

2.

3.

4.

5.

  Ukupno:

KONTAKTI  

Telefon___________________ Faks____________________ E-mail_______________________@.r. uplatioca____________________________

REZERVACIJA HOTELSKOG ARAN@MANA  
Резервација смјештаја доставља се рецепцији хотела Кардиал путем телефона 053/410-030  

или на e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
(Потврда резервације извршиће се искључиво учесницима који су претходно уплатили котизацију) 

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

 ○ Доплата за једнокреветне собе износи 15,00 КМ по дану;
 ○ Попуст на смјештај у двокреветним собама са помоћним лежајем износи 7,00 КМ по дану;
 ○ Бесплатно кориштење базена, сале за fitness и 20% попуста на остале услуге wellness центра

 

 DVODNEVNI ARAN@MAN 
(DVOKREVETNA SOBA)

KARDIAL 279,00
POSAVINA I SRBIJA 199,00
PRIVATNI SMJE[TAJ 179,00

HOTEL

CIJENE HOTELSKIH ARA@MANA (u KM)

УСЛОВИ УЧЕШЋА
 ● Котизација за учешће на 21. међународном конгресу износи 370,00 КМ (са ПДВ-ом) по 

учеснику

 ● Уплата се врши унапријед на жиро рачуне СРР РС код сљедећих банака:
Нова банка а.д. 555-007-00225990-26; NLB банка а.д. 562-099-00001629-69
Addiko Bank а.д. 552-000-00006135-88; Sberbank а.д. 567-162-19000061-72
UniCredit Bank а.д. 551-001-00025973-98; Комерцијална банка а.д. 571-010-00000365-36

КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ ДИО ПРОГРАМА

КОКТЕЛ 
ДОБРОДОШЛИЦЕ 
УЗ БАЊАЛУЧКЕ 
ТАМБУРАШЕ И 
ДОМАЋА ВИНА 

Хол хотела Кардиал, 
20.09.2017. у 20:00 часова

БРАЧНИ ПАРАСТОС  
Позоришна представа, сала 

Дунав, 21.09.2017. у  
19:00 часова

ЗАБАВНО ВЕЧЕ  
И КОНЦЕРТ ЈЕЛЕНЕ 

ТОМАШЕВИЋ  
Ресторан хотела Кардиал, 
21.09.2017. у 22:00 часа

Текст: Мат Мориљо; Превод: Иван 
Ђуричић; Лектор: Наташа Кецман; 

Редитељ: Ђурђа Тешић; 
Сценограф и остимограф:  

Драгана Пурковић Мацан Играју: 
Сњежана Мишић и Александар 

Бланић
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SAVEZ RA^UNOVO\A I REVIZORA RS
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