
 

 

Број: 227/19                                                                                       Бања Лука, 19.07.2019. године.  

КОНКУРС 

За објављивање написа у Зборнику радова 23. међународног Конгреса Савеза 

рачуновођа и ревизора Републике Српске који ће се одржати од 18-20.  септембра 

2019. године у ЗТЦ Бања Врућица код Теслића, под називом 

 

ЈАЧАЊЕ КРЕДИБИЛИТЕТА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ КАО 

ИМПЕРАТИВ ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

 Релевантност рада   

Рад мора бити усклађен са генералном темом Конгреса. При дефинисању назива 

Конгреса руководили смо се тезом да без добро уређеног система прикупљања, 

класификовања, обраде и презентације података и информација о ресурсима и 

ефикасности њихове употребе у ентитетима,  није могуће доносити адекватне пословне 

одлуке. Без добрих (адекватних) пословних одлука не може се придобити повјерење, 

јачати углед, а ни обезбједити успјешно пословање. У мјери у којој буде расла  

рачуноводствена подршка управљању, утолико ће јачати и кредибилитет ове 

професије, чиме ће  она добијати све јасније обрисе јавног добра које у основи треба да 

буде у функцији заштите јавног интереса.  

Тродневни Конгрес ће се одвијати по сљедећим подтемама:  

1. ИНФОРМАЦИОНА ПОДРШКА РАЧУНОВОДСТВА У ФУНКЦИЈИ 

            ПОСЛОВНОГ  ОДЛУЧИВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

Нема успјешног предузећа нити економије без снажних институција, а оне се не могу 

изграђивати без професија које иду укорак са временом и мијењајућим окружењем, па 

наравно ни без рачуноводствене професије. Зато је важно континуирано дограђивати 

законодавни оквир, који ће бити  примјерен новим условима  и оснаживати 

професионалне асоцијације способне да изграде висок ниво повјерења у финансијске 

извјештаје предузећа. Тамо гдје не постоји задовољавајући ниво повјерења слаби су 

изгледи за раст и развој националне економије, пуњење државних фондова и буџета. 

Само на основу благовремених, поузданих, разумљивих и упоредивих информација 

може се обезбједити функционисање институција, заштита јавног интереса и 

ефикасност тржишних механизама.  



 

 

2. РЕВИЗИЈА КАО ФАКТОР ПОВЈЕРЕЊА У ФИНАНСИЈСКЕ 

ИЗВЈЕШТАЈЕ И ЗАШТИТЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

Корисници финансијских извјештаја заснивају своје одлуке на информацијама 

садржаним у овим извјештајима а  квалитет таквих одлука директно зависи од 

објективности презентованих информација. Улога ревизије управо је на повећању 

степена поузданости информација  односно повећању кредибилитета  финансијских 

извјештаја. Обављајући своју професионалну активност чији резултат је  изражавање 

назависног и објективног мишљења, ревизори штите интересе кредитора, повјерилаца, 

власника, државе и других интересних група, што их ставља директно у функцију 

заштите јавног интереса.  

3. УТИЦАЈ РАЧУНОВОДСТВА И РЕВИЗИЈЕ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА 

ФИНАНСИЈСКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ ОДЛУКА 

 

Без обзира на финансијску архитектуру и структуру управљања, те очекиване новчане 

токове и неизвјесности које прате њихово остваривање, јасно је да од припреме 

доношења финансијских и инвестиционих одлука зависи и успјешност, односно 

приносни положај пословних ентитета. Због тога је, у процесу припреме одлуке о 

финансирању неопходно размотрити  обим средстава потребан за финансирање и 

њихов рок расположивости, за које су финансијски извјештаји релевантни извор 

информација. Одлука о инвестирању  се доноси на основу сачињених инвестиционих 

пројеката или оцјене бонитета. Пројекат разматрају како инвеститор тако и кредитори 

који доносе одлуку о инвестирању, што финансијске извјештаје опет ставља на кључну 

позицију. 

Конгресни одбор врши оцјену усклађености кандидоване теме и структуре рада са 

називом Конгреса, 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.  

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

обима од   100 до 200 ријечи. 

 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  контак 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 20.08.2019. 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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