
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 profesio-
nalnu 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 dvadeset 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 pro fe si-
onalna, nevladina organizacija koja okupqa profesionalce iz oblasti procjewivawa vri jednosti pravnih 
li ca, imovine, obaveza i kapitala u Bosni i Hercegovini. Me|unarodni savjet za stan darde 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 inte re-
sa internih revizora, wegovih ~lanova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom 
re vizijom. 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. 

PARTNERI SIMPOZIJUMA



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

Финрар д.о.о. Бања Лука, Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука, Република Српска (БиХ)
Телефони: (051) 431-260, 431-270, Факс: (051) 430-200, E-mail: redakcija@finrar-casopis.org, www.finrar-casopis.org
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ПРОГРАМ

БАРИЈЕРЕ ЕКОНОМСКОГ ОПОРАВКА
PRVI DAN, 11.05.2017.

1000–1030 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ И КРАТКА ОБРАЋАЊА 

1030–1400 ФИНРАРОВ ФОРУМ: УТИЦАЈ ГЛОБАЛНИХ ПРОМЈЕНА НА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ И 
СТРА ТЕ ГИЈЕ ОПОРАВКА ЗЕМАЉА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

 Уводна излагања: 
1. Економија Србије – стање и перспективе – Александар Влаховић, предсједник Савеза економиста Србије 
2. Структурне реформе у Србији на бази нове индустријске политике – Проф. др Драган Ђуричин
3. Привреда и правни режим неких права мањинских акционара – јединство интереса и/или јединство 

супротности – Академик др Мирко Васиљевић 
4. Екстерна ограничења за привредни раст Србије и БиХ – Проф. др Мирољуб Лабус
5. Илузије и идеологије спречавају развој мање развијених земаља – Проф. др Љубо Јурчић
6. Фискална консолидација и одрживи раст – Проф. др Дејан Шошкић 
7. Искушења Европе - између централизације и регионализације – Проф. др Миодраг Зец и проф. др Огњен 

Радоњић
8. Банкарски сектор у функцији економског опоравка – Проф. др Владимир Круљ
9. Економика и технологија која обликује друштво 21. стољећа – Проф. др Тихомир Домазет
10. Правна природа уговора о оснивању и статута отвореног акционарског друштва – Проф. др Марко Рајчевић
11. Стратегија економије мале државе у редистрибуцији светске економске моћи – Проф. др Радмило Тодосије-

вић и проф. др Снежана Тодосијевић Лазовић



1400–1530 ПАУЗА ЗА РУЧАК 

1530–1630  ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 1 
Улога образовања и науке у отклањању баријера опоравка економије 
Модератор: Мр Светлана Кисић, Економски институт, Београд.

1645–1745 ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 2 
Кључне баријере и шансе развоја градова и општина 
Модератор: Марин Иванишевић, бивши предсједавајући градског вијећа Града Сарајева 

1800–1900 ПАНЕЛ ДИСКУСИЈА 3 
Мјесто и улога привредних комора у процесу опоравка економија земаља Западног Балкана - Новац чека пројекте 
Модератор: Проф. др Новак Кондић, Генерални секретар СРР РС 

DRUGI DAN, 12.05.2017.

0900–1200 САВРЕМЕНА УЛОГА РАЧУНОВОДСТВА И СРОДНИХ ПРОФЕСИЈА У УНАПРЕЂЕЊУ КОРПО-
РАТИВНОГ УПРАВЉАЊА 

1. Финансијска стабилност Босне и Херцеговине – Проф. др Кемал Козарић
2. Лажирање финансијских извјештаја и рачуноводствена форензика – Проф. др Винко Белак 
3. Међусобна условљеност квалитета корпоративног управљања и квалитета финансијског извјештавања 

– Проф. др Ката Шкарић Јовановић 
4. Мјерење перформанси портфолија – Проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан Микеревић
5. Услови и ограничења примјене приносног метода процјене вриједности капитала прије и послије серви-

сирања дугова – Проф. др Јован Родић и проф. др Драган Микеревић 
6. Утицај агенцијских проблема на пословање акционарских друштава у Републици Српској – Проф. др 

Душко Шњегота 



7. Конкуренција, капитал и профит – кључни фактори пословног предузетништва – Проф. др Ђоко Малеше-
вић

8. Ефекти корпоративног управљања на пословање привредних друштава – анализа система корпорати-
вног управљања у Црној Гори – Проф. др Милорад Иванишевић и проф. др Милан Лакићевић

9. Финансијско и корпоративно управљање у функцији одрживог раста и развоја предузећа корпоративног 
типа – Проф. др Радомир Божић 

10. Интерна ревизија као фактор смањења ризика незаконитог пословања правног лица – Проф. др Новак 
Кондић и мр Невенка Петровић

11. Компаративна анализа профитабилности нефинансијских компанија које котирају на Бањалучкој берзи 
хартија од вриједности - Проф. др Џорџ Кестер и проф. Др Горан Радивојац

12. Успостављање система за борбу против корупције у складу са међународном регулативом – Проф. др 
Здравко Тодоровић

РАДОВИ ПО ПОЗИВУ

•	 Будућност евра – Проф. др Жарко Приморац

•	 Кретања на финансијским тржиштима са непосредним освртом на предкризни, кризни и посткризни 
период – Доц. др Синиша Куртеш, доц. др Срђан Амиџић и др Перица Рајчевић

•	 Нови инструменти спашавања банака: од санације јавним парама до реструктурирања властитим сред-
ствима – Мр Сњежана Рудић 

•	 Вредновање конвертибилних обвезница – Мр Драган Јањић 

•	 Методе процјена вриједности некретнина – Специфичности процјене бензинских пумпи – Марко Јакић, 
овлашћени процјењивач



 ● Котизација за учешће на Дванаестом 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
 ○ НЛБ банка 562-099-00001664-61
 ○ UniCredit bank ад 551-001-00010880-78

УСлОВИ УчЕшћА:



PRIJAVA U^E[]A

Ovim prijavqujem u~e{}e na XII me|unarodnom simpozijumu

1. 

3. 

2. 

4. 

TelefonNaziv preduze}a, ustanove

Po{tanski broj i mjesto JIB

FaksUlica i broj

U ________________________________

Dana ________________________ 2017. ____________________________
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 

на број телефона 051/431-260 сваки радни дан од 8 до 16 часова.



ХОТЕлСКИ СМЈЕшТАЈ

Садржај дводневног хотелског аранжмана:
•	 Два пуна пансиона
•	 10.05.2017. вечера добродошлице и забавни програм
•	 11.05.2017. свечана вечера и забавнo вече уз Маринка Роквића
•	 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



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:

DVANAESTI МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВљАњУ
Бања Врућица 11. и 12. мај 2017.

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



Здравствено-туристички центар Бања Врућица се на-
лази у средишњем дијелу Републике Српске, у не-

посредној близини града Теслића. Обгрљен је благим 
брежуљцима, обронцима планине Борјa, обраслим гус-
том бјелогоричном и црногоричном шумом и спојен са 
пространом равницом долине ријеке Усорe, на 230 мета-
ра изнад мора. Умјерено-континентална клима, заједно 
са термоминералном водом, поклањају опу штајући чист 
ваздух, мир, тишину и  здравље.

У комплексу од четири хотела (“Кардиал”, “Поса ви   на”, 
“Србија” и “Херцеговина”) са око 1000 ле   жајева, гостима 
су на располагању бројни  са      др жаји и услуге, што Бању 
Врућицу позиционира као по  знато природно љечилиште, 
конференцијски, спортско-ре кре ативни и туристичко-ма-
нифестациони центар. Конгресни капацитети, спорт-
ско-рекреативни садржаји, сауна, wellness, spa beauty... 
пружају безброј могућности за одмор, здравље и ужи-
вање у предивном природном окружењу. 

O BAwI VRU]IcI
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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 profesio-
nalnu 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 dvadeset 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 pro fe si-
onalna, nevladina organizacija koja okupqa profesionalce iz oblasti procjewivawa vri jednosti pravnih 
li ca, imovine, obaveza i kapitala u Bosni i Hercegovini. Me|unarodni savjet za stan darde 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 inte re-
sa internih revizora, wegovih ~lanova, ali i drugih lica koja se bave poslovima povezanim sa internom 
re vizijom. 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. 

PARTNERI SIMPOZIJUMA


