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Проф. др. Јосип Ласло                                                                    УДК  338.246.025:658

МЕНАЏМЕНТ И ВЛАСНИЧКО ПОВЕЗИВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА

Кључне ријечи:  манџмент,  интереси,  интересно  понашање,  власничко повезивање
предузећа

Резиме: Величина предузећа је динамичка категорија. Са развојем и растом предузеће
се оспособљава да у свакој фази свог постојања и дјеловања остварује оптималне
резултате пословања. У тим процесима, предузеће усклађује своју величину, структуру
дјелатности и системе веза са околином у којој дјелује и тако се одазива (реагира) на
промјене у тржишним, технолошким и друштвеним критеријумима привређивања у
појединим подручјима своје дјелатности. Виталност предузећа се огледа у његовој
способности да изналази нове шансе (повољне прилике) за остваривање сврхе свог
постојања и дјеловања. При томе, оно се мора придржавати начела (принципа)
учинковитости и успјешности.

У овом раду се сложена проблематика мијењања величине и структуре дјелатности
предузећа, те власничког управљања и менаџмента, разматра у сљедећим дијеловима: 1.
Интереси и интересно дјеловање учесника предузећа; 2. Животни циклус, развој и раст
предузећа; 3. Власничко повезивање предузећа; те 4. Ступањ утицаја надређеног на
подређено предузеће.



Проф.др Ново Плакаловић                                          УДК  339.732.2:338.246.88 (497.6)

Помоћ међународних финансијских институција за  опоравак
постконфликтне економије БиХ

Резиме

Иако је у економију Босне и Херцеговине након конфликта пристигла масивна
финансијска помоћ од стране међународне заједнице, ефекти у смислу брзине опоравка
економије нису били на очекиваном нивоу. То не значи да БиХ у том смислу
представља велики изузетак у односу на постконфликтне економије или земље у
развоју, примаоце помоћи. Наиме, несагласност ефеката помоћи , и то свих облика
помоћи, је примјетна у већини земаља у развоју. БиХ је с обзиром на свој
постконфликтни статус била под појачаном паском међународне заједнице, што је
практично детерминисало и карактер домаћих економских политике. С обзиром на
велику техничку помоћ и услуге међународних финансијских инстиуција које дјелују
према свом мандату, у БиХ су спровођене и структурне реформе чији коначни ефекти
нису оцијењени већом оцјеном  од ''задовољавајући''. Поред успјешне реформе
финансијског сектора реструктурисање предузећа, односно приватизација предузећа,
нису урађени на оптималана начин  и стога нису ни моглу пружити очекиване ефекте.
Разлози су у изостанку адекватне техничке помоћи и неизграђености домаћих
капацитета државе, односно институципоналне инфраструктуре преко које би се  то
коректно реализовало. У економској политици је присутан јак утицај неолибералног
концепта који поред својих предности има и одређене неповољне ефекте, с обзиром на
неадекватне домаће капацитете да се реформе реализују на прави начин.

Кључне ријечи: ефекти помоћи МФИ, помоћ постконфликтним економијама,
постконфликтна реконструкција,  ефикасност употребе помоћи, политика МФИ,



Радован Ковачевић                            УДК  339.9.012.421 (497.11)

Либерализација спољне трговине и перформансе
трговинског биланса Србије

Резиме

            Либерализација спољне трговине довела је до пораста трговинског дефицита
Србије. Да би се повећао извоз Србије потребно је да се спроведе реструктурирање
домаће производње у складу са увозним захтевима светског тржишта. Ово неће моће да
се оствари без већег прилива страног капитала у виду нове опреме и савремене
технологије. Предуслов за повећан прилив страног капитала је већа политичка и
макроекономска стабилност. У спровођењу мера економске политике мора се већа
пажња посветити финансирању производње намењене извозу, кредитирању и
осигурању извоза као и извозној промоцији. Јачање улоге малих и средњих предузећа у
домаћој привреди и њихово повезивање са ланцима испорука делова и склопова у
оквиру транснационалних компанија, може знатно допринети повећању одрживог
извоза Србије. Потписивање Споразума о слободној трговини (ЦЕФТА) отвара
могућности за повећање извоза Србије у земље региона, мада се може очекивати и
пораст увозне конкуренције на домаћем тржишту. Даље отклањање нецаринских
препрека у међусобној трговини земаља ЦЕФТА споразума може допринети порасту
спољне трговине свих земаља у региону.

ЈЕЛ  класификација: Ф13, Ф14, Ф32, Ф43

Кључне речи: либерализација, извоз, стране директне инвестиције, приватизације,
реструктурирање



Проф. др Радомир Божић                                                                 УДК  330.43:336.763

ВРЕДНОВАЊЕ ПОРТФОЛИЈА ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Р е з и м е

У раду се елаборирају приступи вредновању портфолија у контексту оцјене
квалитета портфолија односно успјешности управљања портфолиом хартија од
вриједности. Ово питање постаје изузетно важно у условима растућег тренда портфолио
инвестирања, не само на развијеним финансијским тржиштима, него све више и на
тржиштима у развоју, с обзиром да је актуелни модел инвестирања у хартије од
вриједности у ствари улагање у портфолио, било директно, било индиректно преко
институционалних инвеститора.
Након подсјећања на основе портфолио инвестирања и указивања на суштину
перформанси портфолија, као резултата настојања портфолио менаџера да
максимизирају вриједност за инвеститоре, елаборирају се одговарајући модели
вредновања тих перформанси засновани на моделима равнотеже на тржишту капитала -
CAPM и APT и указује на остале методе и приступе, који се сусрећу у пракси.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: принос и ризик портфолија, Џенсенов индекс, Трејноров индекс,
Шарпов индекс, модели засновани на APT, остали приступи.
JEL класификација: G12



Проф. др Перица Мацура УДК  316.334.2

УТИЦАЈ КУЛТУРОЛОШКИХ ФАКТОРА НА ОБЛИКОВАЊЕ
МАРКЕТИНШКОГ МИКСА У МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Сажетак

У овом раду је разматран утицај културе на поједине инструменте маркетинга у
међународном пословном окружењу. С обзиром на то да је култура широк појам,
разматрање утицаја који она има на маркетиншки микс међународно оријентисаног
предузећа, подразумијева декомпоновање тог утицаја по појединим елементима културе
(културолошким факторима), као и по појединим инструментима маркетинга.

Утицај културолошких фактора на обликовање међународног маркетиншког
микса посматран је у контексту интензитета тог утицаја на поједине инструменте
маркетинга, као и у контексту његове непосредности. Циљ оваквог приступа био је да
се укаже на начин, карактер и значај утицаја појединих фактора културе на
прилагођавање маркетиншког микса у међународном пословном окружењу. Такође,
указано је на утицај супкултуре и глобализације, као додатних фактора у том процесу.

Кључни појмови: култура, културолошки фактори, маркетиншки микс, међународно
окружење, прилагођавање маркетиншког микса.



Александар Стојановић                                                                  УДК  336.027:336.221
                                                                                                           УДК  338.242

ПОРЕСКА КОНКУРЕНЦИЈА – ЈЕДИНА НЕПОЖЕЉНА
КОНКУРЕНЦИЈА У ТРЖИШНИМ ЕКОНОМИЈАМА?

Пореска хармонизација постоји када су порески обвезнци суочени са сличним
или идентичним пореским стопама и пореским основицама без обзира на то гдје им је
мјесто пребивалишта, потрошње, производње, штедње и улагања. Разлози за пореску
хармонизацију су вишеструки. Сама егзистенција националних пореских система
(креираних према захтјевима националних економија) у окружењу врло разуђених и
испреплетених међународних трговачких и финансијских трансакција, говори о томе да
ефекти пореске политике далеко прелазе границе поједине земље и да неопходно долази
до њихове интерференције. Глобализација је јако повећала мобилност фактора
производње, посебно капитала, али и мобилност међународних компанија.  И управо из
те конфликтности интереса из убрзаног процеса глобализацији и још увијек национално
одређених пореских политика произилазе сви најважнији проблеми опорезивања на
међународном плану, као што су: пореска конкуренција, двоструко опорезивање и
пореска евазија. То су управо разлози због којих је глобализација постала толико
занимљива и важна за носиоце пореске политике у смислу имплементације пореске
хармонизације.



Проф. др Марко Шарчевић                    УДК  338.53(497.6 Република Српска):339.13

НИВО И ПОЛИТИКА ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

            Циљ рада је да презентује ниво и динамику цијена у Републици Српској оних
производа и услуга које имају посебан значај на стандард становништа као и на
цијене оних производа чији ниво и динамика одређују ниво и динамику система
цијена у цијелини. У раду ће као посебан дио бити обрађен и сегмент који се односи
на политику цијена која се проводи у Републици Српској.

Кључне ријечи: цијена, тражња, понуда, монопол, конкуренција, робне резерве,
      тржишна равнотежа, слободно тржиште.



Мр. Никола Глуховић                                                                                     УДК  339.92

ЗНАЧАЈ ДУГОРОЧНЕ ПОСЛОВНЕ САРАДЊЕ У
МЕЂУНАРОДНИМ ПАРТНЕРСКИМ АРАНЖМАНИМА

  ‘’Не знам хоће ли бити боље ако буде другачије. Но, мора бити другачије ако
треба бити боље.”
                                                                                                                              Лицхтенберг

Резиме

Велико ограничење за предузеће јесте недостатак снаге и способности за самостално
уочавање и рјешавање проблема на  међународној пословној сцени. Једна од
могућности превазилажења тих ограничења јесте стварање међународних
партнерских аранжмана, који данас све више постају кључно стратегијско рјешење за
многа предузећа са становишта међународног стратегијског менаџмента. Такво стање
је поготово евидентно у условима све израженијег процеса фрагментације тржишта,
потрошача, понуде, тражње и конкуренције као значајних институција и фактора у
међународном пословању. Стога је интернационализација пословних активности
услов опстанка све већег броја савремених компанија, без обзира на њихову основну
дјелатност или земљу поријекла. Поменути тренд изразито постоји у неким
дјелатностима, као што су телекомуникације, банкарство, фармација, итд. У таквим
условима међународног пословања, организација мора да промијени свој дизајн и
особине, јер због своје тромости и масивности нема потенцијал за брзо реаговање и
флексибилност, што је изузетно важно уколико се има у виду аспект међународног
пословања. Један од најизраженијих облика интернационализације су савремени
облици пословних партнерстава као деривати међународних партнерских аранжмана.
Циљ овог рада је да укаже на важност и примјену таквих видова пословања у
предузећима.

Кључне ријечи: међународни партнерски аранжмани, стратегијске мреже, конкурентска
prednost.



Мр Немања Тодоровић                                                                                УДК  338:630

ИНТЕРНА КОНТРОЛА У ШУМАРСТВУ

РЕЗИМЕ

 Успостављање и одржавање система интерне контроле у шумарству представља важну
обавезу менаџмента. Кључни аспект менаџерске лидерске одговорности јесте да пружи
акционарима разуман ниво сигурности да је бизнис адекватно контролисан. Дакле, менаџмент
има одговорност да обезбиједи акционарима и потенцијалним инвеститорима са поуздане и
правовремене финансијске информације. Адекватан систем интерне контроле у шумарству је
неопходан, како би се менаџмент ослободио ових обавеза.
            Систем интерне контроле у шумарству подразумијева законе, праксе и процедуре
усвојене од стране организације са намјером постизања четири циља:

1. Да се очува имовина фирме,
2. да се обезбиједи прецизност и поузданост рачуноводствених података и информација,
3. да се промовише ефикасност у операцијама које спроводи фирма и
4. да мјери усклађеност са прописаним законима и процедурама менаџмента.

            Систем интерне контроле у шумарству посједује одређене лимите у својој ефективности.
Ови лимити подразумијевају сљедеће:

1. Могућност грешеке - ниједан систем није перфектан,
2. несавјесно особље - особље може да избјегне (обиђе) систем путем завјера и слично,
3. менаџмент се налази у позицији да премости процедуре контроле, лично мијењајући

облик трансакција, или наређивањем подређеним да обаве наведене активности,
4. мијењање услова –  услови се могу промијенити током времена тако да постојећа

контрола може да постане неефективна.

SUMMARY

The estabilishment and maintenance of a system of internal control in forestry is an important
managment obligation. A fundamental aspect of managment stewardship responsibility is to provide
shareholders with reasonable assurance that the business i adequately controlled. Additionaly,
managment has a responsibility to furnish shareholders and potential investors with reliable financial
information on a timely basis. An adequate system of internal control in forestry is necessaru to
managment discharge of these obligations.
            The internal control system in forestry comprises policies, practices, and procedures employed
by the organization to achieve four broad objectives:

1. To safeguard assets of the firm,
2. To ensure the accuracy and reliability of accounting records and information,
3. To promote efficiency in the firm operations,
4. To measure compilance with managments prescribed policies and procedures.

System of internal control in forestry has limitations on its effectiveness. These include:
1. The possibility of error-no system is perfect,
2. Circumvention-personnel may circumvent the system through collusion or other means,
3. Management override-management is in position to override control procedures by personally

distorting transactions or by directing a subordinate to do so,
4. Changing conditions-conditions may change over time so that existing control may become

ineffectual.



Един Рамић                                                                                                        УДК  338.43.01

РУРАЛНА ЕКОНОМИЈА  И ИНТЕГРАЛНИ РУРАЛНИ РАЗВОЈ
(корисна искуства развијених земаља за дефинисање домаће руралне политике)

Сажетак

           Због разлике у општој развијености, расположивости пољопривредним
ресурсима, производности, распореду и густини становништва у појединим земљама
свијета, различити су проблеми активирања и укључивања у тржишну економију
депресираних подручја, а то су најчешће рурална подручја. Незаобилазна привредна
грана у таквим подучјима је пољопривреда. Развијене земље свијета развиле су
пољопривреду, чије карактеристике означавају мултифункционалним.
           Системским приступом, презентират ћемо искуства у примјени
мултифункционалне пољопривреде, која поред производње хране, обезбјеђује и
одређене нетржишне функције, због чега је праћена значајним субвенцијама и као таква
омогућила развој других економских активности.

Кључне ријечи: рурална економија, интегрални рурални развој, органска
пољопривреда



Младен Ребић                                          УДК  330.542:338.45(497.6)

ОСТВАРЕЊА, ПРОБЛЕМИ И МОГУЋНОСТИ РАЗВОЈА ИНДУСТРИЈЕ У БиХ

Резиме

Индустрија сама по себи има веома битну улогу у развоју привреде и привредног
система једне земље,  па се из тог разлога пажња скреће на анализу индустрије са посебним
нагласком на прерађивачку индустрију.
            Индустрија је својим развојем и активностима кроз историју, постала наследник
мануфактурне производње, с тим у вези је битно нагласити да индустрија акцентује значај
средстава  за рад, за разлику од мануфактурне производње која значај придаје радној снази.
Последица оваквог развоја догађаја у историјском контексту гледано,  може се објаснити  брзим
технолошким напредком у оквирима индустрије, што је и превагнуло на страну средстава за рад
тј. разних машина и уређаја који се користе при производњи одређених готових производа.
            Веома је битно обезбедити јачање индустрије, јер би се тим поступком обезбедили
прелазак радне снаге из делатности са нижом продуктивности рада у индустријску делатност и
на тај начин би повећали просечан ниво продуктивности рада у читавој привреди. Управо из
разлога што индустријска делатност има највећу продуктивност рада. Наглашавамo, да не мора
увек значити да индустрија има највећу продуктивност рада, што се јасно може видети код низа
високо развијених земаља.
            Ако пођемо од основне и елементарне дефиниције индустрије, рећи ћемо да је
индустрија привредна делатност која обухвата производњу минерала и енергије, као и прераду
сировина биљног, животињског и минералног порекла.

Кључне  речи: индустријска производња, индекси индустријске производње,

спољнотрговински дефицит, гринфиелд инвестиције.



Предраг Млинаревић                                                                           УДК  336.744:65
                                                                                                                  УДК  339.743:65

УПРАВЉАЊЕ ДЕВИЗНИМ КУРСОМ

Сажетак

           Сама дефиниција девизног курса, као цијене по којој се јединица једне валуте
размјењује за јединицу друге валуте, у себи уједно крије и открива значај девизног
курса за једну националну економију. Величине БДП, увоза, извоза, и других
макроекономских агрегата јављају се као последица активности у реалном економском
сектору.  Да би се извозило,  прво се мора произвести,  а то са друге стране захтијева
ангажовање радне снаге и осталих фактора производње. Но, извоз је једино могућ
уколико су цијене конкурентне на свјетском тржишту, а то зависи од више фактора:
продуктивности, коришћења економије, обима производних и управљачких технологија
итд. Међутим, извозни потенцијал бива неупотребљив а напори у реалном сектору
узалудни, уколико се девизни курс промијени на начин који ће извозне производе
учинити цјеновно неконкурентним. Отуда и велики значај и велико интересовање за
девизни курс од стране носиоца економске политике. Исувише је велики значај
девизног курса за националну економију да би се његово формирање препустило
стихији тржишних снага, без напора да се њиме управља. Због тога не чуди податак да
је литература о девизним курсевима богата, те да ово подручје, уз инфлацију,
представља најчешће истраживан феномен у економској литератури.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: девизни курс,паритет куповне моћи,апресијација,депресијација,
пузајући курс, валутни одбор, доларизација,платни биланс,пливајући курс, међународна
добра, домаћа добра



Драган Плакаловић                                                                       УДК  004.738.5:621.39:339

БЕЗБЈЕДНОСТ ТРГОВАЊА ПУТЕМ МОБИЛНИХ
УРЕЂАЈА

Резиме

            Трговање путем мобилних уређаја неће бити од интереса нити провајдерима
таквих услуга нити клијентима, уколико обављање трансакција не буде безбједно. Да би
трговање било безбједно, информациони систем који подржава одвијање трансакција
треба да има сљедећа својства: аутентификација, ауторизација, интегритет,
повјерљивост, расположивост и непорецивост. Циљ истраживања је да се да преглед
технологија које су кандидати за обезбјеђивање наведених особина информационих
система трговања путем мобилних уређаја.

JEL klasifikacija: L86 - Information and Internet Services; Computer Software
Кључне ријечи: мобилно трговање, информациони системи, заштита трансакција.



Станић Вања            УДК  338.2 (1-773)

УЗРОЦИ, ЕФЕКТИ И ЕЛИМИНАЦИЈА ВАЛУТНЕ СУПСТИТУЦИЈЕ
У ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ

Резиме

          Валутна супституција је као појава коришћења стране  валуте у трансакцијама и
као средство чувања богатства  широко распрострањена, посебно у транзиционим
економијама, са дугом историјом високих стопа инфлације као и недовољно јаком и
развијеном привредом. С обзиром да и Босна и Херцеговина спада у једну од
транзиционих земаља, јавља се потреба за указивањем одређених основних теоријских
дефиниција везаних за појам валутне супституције и њен узрок, ефекат на земљу у којој
се јавља, као и начин на који се може елиминисати.
        У овом раду биће ријечи управо о овим кључним појмовима у разумијевању
валутне супституције, са освртом на БиХ у периоду од 1998  до 2006. године.

Кључне ријечи: Валутна супституција, штедња, инфлација, тражња за новцем, земље у
транзицији.



Данијела Урта                                                                                                   УДК  338.1

КОНКУРЕНТНА СПОСОБНОСТ НАШЕ ПРИВРЕДЕ

УВОД

            Криза, распад и ратови у бившој Југославији почетком деведесетих имали су
кулминацију управо на простору БиХ, тако да су и посљедице рата најгоре у нашој
земљи. Процјењује се да је преко 100.000 становника БиХ погинуло и нестало.
Економске штете од рата се процјењују на 50-60 милијарди америчких долара, од чега
се 20 милијарди долара односи на производне капацитете. Постоје и бројне друге
процјене, које узимају у обзир губитак бруто домаћег производа од 1992. године до
данас, што представља индиректне економске губитке. Збир укупних директних и
индиректних губитака износи приближно 100 милијарди америчких долара.
            Индиректне посљедице, као што су разарање система управе, прекид економског
развоја, образовања и технолошког развоја, као и “одлив мозгова”, премда немјерљиви,
несумњиво су огромни. Разарање друштва, друштвених веза, толеранције и суживота и
општи слом друштвених вриједности и нормалног живота су најтрајније посљедице
рата које су присутне и данас, више од 10 година по окончању рата.
            Босна и Херцеговина је у послијератном периоду, захваљујући провођењу
великог броја реформи, успјела до данас постићи макроекономску стабилност.
Инфлација је смањена, фискални рачуни су унапријеђени, повјерење у националну
валуту је постигнуто, терет вањског дуга је смањен и вањске резерве су повећане.
            Велики дефицит на вањским рачунима и даље представља кључан
макроекономски изазов. Иако је од 2002. године извоз растао брже од укупног увоза
роба у еврима, он и даље представља тек 10% GDP-а. Структура увоза роба, које чине
око трећину GDP-а,  у новије вријеме је помјерена ка роби која се не користи за
реконструкцију, прије свега према потрошачкој роби и нафтним производима.



Душица Николић                                                                    УДК  336.226.11(497.6) (094.5)

КОМЕНТАР ПРИЈЕДЛОГА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Иако је у  децембру 2007. годин,  у Федерацији БиХ усвојен приједлог Закона о
порезу на доходак грађана,  који ће се примјењивати од 01.01.2009.  године,  у овом
ентитету се још увијек примјењује цедуларни систем опорезивања прихода физичких
лица. Што, свакако, представља јако комплексан и превазиђен систем опорезивања,
како за пореске обвезнике, тако и за пореску админисрацију.

У овом тексту ће првенствено бити ријечи о тренутном стању опорезивања
дохотка грађана Федерације и о недавно усвојеном приједлогу Закона о порезу на
доходак грађана, којим се предвиђа почетак примјене новог система (синтетичког
система) опорезивања дохотка, који ће замијенити тренутне федералне и кантоналне
прописе о опорезивању појединачних врста личних примања.



Центар за издавачку дјелатност Економског факултета у Источном
Сарајеву-Палама

Зборник Економског факултета у Источном Сарајеву

Зборник Економског факултета у Источном Сарајеву излази једанпут годишње, а у
њему се објављују научни и стручни радови, пријеводи научних радова те прикази
књига и других публикација.

У Зборнику се објављују радови научника са Економског факултета у Источном
Сарајеву као и изван Факултета, а односе се на широко подручје економске науке, где је
главни предуслов научни допринос економској теорији и пракси. Радови могу имати
теоретски и методолошко-аналитички карактер, а могу обухватати подручја од
националне привредне политике до пословне политике предузећа. Већина чланака је
писана на српском језику, међутим,  прихватају се и чланци који су писани на неком
другом језику (енглески, хрватски, бошњачки, њемачки, француски и руски језик).

Од аутора се посебно очекује научно третирање и допринос у слиједећим подручјима
истраживања:

· Праћење најновијих достигнућа у подручју економске науке и њихова
примјењивост у рјешавању развојних проблема босанско-херцеговачке привреде;

· Истраживање улоге високошколског економског образовања у привредном
развоју и позиционирање Факултета између државе, тржишта и цивилног
друштва у  условима интеграцијских процеса;

· Положај малих држава у условима интеграцијских процеса у Европи и
глобализацијских процеса у свијету;

· Анализа фактора раста и структурних промјена у привреди БиХ-РС;
· Осигурање континуираног уравнотеженог раста привреде БиХ;
· Уклањање препрека привредном развоју, подизању квалитета живота грађана и

заштити околине;
· Компаративна анализа развоја сусједних земаља и анализа компаративне

конкурентности привреде;
· Усклађеност финансијског и реалног сектора привреде;
· Истраживање и прогнозирање тржишне конјуктуре;
· Методе унапређења предузетништва, пословне ефикасности и конкурентности

предузећа;
· Ефикасност тржишта и државе и изградња репрезентативне институционалне

инфраструктуре.



Политика уређивања

Главни уредник прима све рукописе и након што их прочита одређује даљи поступак:

1. Одмах шаље рукопис на рецензију;
2. Ако има одређених примједби и сугестија рукопис враћа аутору на додатну

дораду текста;
3. Одбија рукопис;

Уколико је аутор усвојио примједбе Уредника и дорадио текст на адекватан начин,
рукопис се шаље на рецензију.

Упутства ауторима

Универзитет у Источном Сарајеву
Економски факултет
Алексе Шантића 3, Пале

Уредништво
Зборника Економског факултета у Источном Сарајеву

Тел:    +38757/226-651
           +38757/226-187
           +38757/224-945
Факс: +38757/226-188
Е-mail: ef02@paleol.net

Зборник Економског факултета у Источном Сарајеву објављује научне и стручне
чланке, пријеводе и приказе радова из подручја економске науке.

Чланци подлијежу рецензији (два анонимна и независна рецензента) и категоришу се на
приједлог рецензената у сљедеће категорије:

· Изворни научни чланак (који садржи до сада још необјављене резултате изворних
научних истраживања);

· Претходна саопштења (која садрже нове резултате научних истраживања, а које
је корисно брзо објавити);

· Прегледни научни чланак (који садржи изворан, сажет и критички приказ једног
подручја у којем аутор и сам партиципира, те даје свој допринос с обзиром на
већ објављене радове);

· Излагње са научног скупа (које је претходно реферисано на научном скупу, а у
облику цјеловитог чланка није објављено у зборнику скупа);

· Стручни рад (који садржи корисне прилоге из струке и за струку, а не мора
представљати изворно истраживање).

mailto:ef02:@paleol.net


Након примљених рецензија, Уредништво анализира рецензије. Уколико је то потребно,
рад се враћа аутору који је дужан да рад прилагоди захтјевима рецензента.  Рад се
доставља аутору након пријема рецензије. Након што аутор поново достави рад,
Уредништво утврђује усклађеност чланка са примједбама рецензента. Објављују се
само категоризовани радови који посједују позитиван извјештај рецензента.

Пријеводи значајних радова на српски језик, који по свом садржају могу пробудити
интерес научне и стручне јавности, такође се објављују у Зборнику. Обим пријевода не
смије бити већи од 20 страница (40.000 знакова).

Прикази књига и осталих публикација требају бити написани као критичке рецензије, а
обим приказа не би требао прелазити 5 страница.

Радови послани Уредништву зборника морају задовољити сљедеће:

· рукопис не смије бити већ објављен или послан другом издавачу на
објављивање;

· рукопис се предаје Уредништву зборника у писаној форми, као и на CD-u;
· текстови се пишу у Microsoft Word Windows програму (95 и виши). Обим рада не

смије прелазити 20 страница А4 формата (око 40.000 знакова), а текст је писан у
Times New Roman фонту, величине 12, са једноструким размаком, поравнан са
обје стране, писан од почетка реда (без увлачења првог реда пасуса), са
маргинама од 2,5.

· обим рада може да буде већи, само у договору са главним и одговорним
уредником;

· заглавље чланка треба садржавати јасан, концизан и информативан наслов
чланка, име и презиме аутора, титулу и звање, те назив и адресу установе у којој
је аутор запослен;

· испод наслова рада треба написати резиме на српском језику, а затим на
енглеском језику (до 150 ријечи), а у којем се у трећем лицу на скраћен начин
описује садржај чланка и резултати истраживања, те истакнути до пет кључних
ријечи;

· биљешке се означавају арапским бројевима у тексту и прилажу се на крају
чланка под ознаком „Биљешке“;

· попис литературе треба уредити азбучним редослиједом према презимену аутора
и хронолошким редом за радове истог аутора. Подаци о наведеном дјелу у
попису литературе морају садржавати издавача, мјесто и годину издања;

· рукопис и CD се не враћају аутору, осим ако не одговарају упутсвима;
· прихваћањем категоризованих чланака за објављивање обвезује се аутор да исти

чланак не објављује на другом мјесту и без допуштења Уредништва Зборника;
· аутор добија један примјерак Зборника у којем је његов рад објављен;



Остали прилози у Часопису

Остали прилози достављају се на исти начин као и чланци. Не рецензирају се, а
Уреднички одбор их оцјењује и разврстава у сљедеће врсте прилога:

· Прикази књига – критичка рецензија писана јасним и концизним стилом у којој
се процјењује структура, стил и научна достигнућа књиге. У наслову Приказа
наводи се аутор књиге. Испод тога основни подаци о аутору књиге (титула,
установа у којој је аутор запослен), наслов и, уколико постоји, поднаслов рада,
година издања, издавач, број страна, врста издања, језик ISBN и e-mail за
контакт.  Аутор приказа потписује се на крају.  Уз име аутора наводи се и
установа у којој је аутор запослен и прилаже се копија насловне странице.

· Прикази докторских дисертација –  у наслову Приказа наводи се аутор
дисертације. Испод тога основни подаци о аутору (титула, установа у којој је
аутор запослен), наслов и, уколико постоји, поднаслов рада те чланови комисије
за одбрану. Даље се наводи датум, година те установа и мјесто одбране. У
критичком приказу описује се структура, стил и вреднују методологија и
резултати истраживања. Анализирају се теоретски и практични доприноси у
одређеном научном подручју. Аутор приказа потписује се на крају. Уз име
аутора наводи се и установа у којој је аутор запослен.

· Прикази конференције или других скупова – пишу се ка критичке рецензије.  У
наслову приказа наводи се: назив конференције, организатор, датум одржавања,
мјесто одржавања, језик конференције, контакт особа, e-mail, web страница,
податак о материјалу са конференције. Аутор приказа потписује се на крају. Уз
име аутора наводи се и установа у којој је аутор запослен. На крају приказа
долазе горе наведени подаци о књизи на другом језику те резиме приказа.

· Ин мемориам – овај прилог пише се на једној страни. Аутор приказа потписује
се на крају. Уз име аутора наводи се и установа у којој је аутор запослен.

Остале важне напомене уредништва

Уредништво задржава право да текстове који не одговарају критеријима упутства врати
аутору, односно да радове у потпуности прилагоди пропозицијама Зборника и
стандардима српског (бошњачког, хрватског) књижевног језика, односно страног језика.
У погледу осталих техничких елемената уређивања текстова за ауторе не постоје
посебни захтјеви.
Коначну одлуку о објављивању чланака као и редослијед чланака, одређује Уредништво
Зборника.



Коректура

Рад аутора мора бити писан стандардним језиком и без правописних и граматичких
грешака. Аутор добија пробни примјерак рада на коректуру. Тај поступак треба обавити
у најкраћем року и Уредништву вратити исправљен текст. Исправљати се могу само
штампарске грешке.

Напомена:

Е-маил адреса за достављање радова је: ef02@paleol.net

Уз достављање рада на е-маил адресу, рад је потребно доставити лично или путем
поште у једном испринтаном примјерку заједно са дискетом (CD или USB). На дискети
је неопходно нагласити име аутора и назив чланка.

Адреса на коју се радови достављају је:

Универзитет у Источном Сарајеву
Економски факултет Пале
Зборник радова
Алексе Шантића бр. 3
71420 Пале
Република Српска, БиХ
Контакт адреса: rebicmladen@yahoo.co.uk
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