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ИНТЕЛЕКТУАЛНИ КАПИТАЛ И РАЗВОЈ „ДРУШТВА ЗНАЊА“

Сажетак

Овај рад се бави интелектуалним капиталом и, у том контексту, указује на  најважније
императиве друштва знања:квалитет роба, сталне иновације, ниске трошкове и  вријеме
(брзину реакције). Они су и разумљиви, с обзиром да савремена глобална привреда
почива на приватном капиталу чији је, првенствено, интерес да смањује производне и
трансакционе трошкове  и остварује профит. Отуда укрупњивање капитала, стварање
стратешких пословних алијанси у свијету, експлозивно усавршавање технологија за
већу продуктивност,као и приступање човјеку као капиталу а не, просто, као радној
снази. У таквим условима афирмише се и актуелизује интелектуални капитал (значи
“интелект и капитал“) који у себи „веже“ знање + информације + креативност и
иновативност + интелектуалну својину као активу + искуство + мреже и намеће нова
правила и ново схватање моћи, која више није толико у новцу колико у информацијама.
Специфика интелектуалног капитала је у његовом виртуелном, информационом, тј.
нематеријалном и неопипљивом карактеру и, прије свега, у  способности стварања
новог производа који доноси профит. То је, свакако, кључни разлог зашто
интелектуалном капиталу морамо прилазити као националној, дакле друштвеној, макро-
економској, категорији од које зависи национално богаство и свеукупно благостање
земље и народа. Наиме, богаство друштва се, приоритетно, ствара у производњи, те
отуда значај људског интелектуалног капитала, структурног интелектуалног капитала и
тржишног или потрошачког интелектуалног капитала. У његовој функцији се стално
морају преиспитивати политике образовања, запошљавања и стимулисања
предузетништва, као и политике трансфера технологија, механизма заштите
интелектуалне својине, политике интеграције производње, школства и науке, вањско-
економских веза, политике заштите информација ,и сл.

Кључне ријечи: нова економија,“so-ho“ бизнис, иновациона дјелатност, интелектуални
капитал и интелектуални производ, непрекидно образовање, емоционални и социјални
капитал, Тобинов коефицијент “q“, национално богаство.
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ОБРАЗОВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ МЕНАЏЕРА И ЕКСПЕРАТА ЗА

21 ВИЈЕК

Апстракт: Рад се бави новим захтјевима који се постављају у образовању домаћих финансијских
стручњака. Ти захтјеви су артикулисани актуелним промјенама узрокованим транзицијом и
израженом експанзијом домаћег финансијског сектора. Захтјеви који долазе из финансијског
сектора због изражене динамике његовог развоја,  увођења нових инструмената и продуката,
као и због новог приступа који претпоставља у много већој мјери консидерације бројних
аспеката ризичности, чини се да превазилазе могућности носилаца образовне функције да
одговоре тим захтјевима. Нови профили финансијских стручњака образују се на
високошколским установама које су махом недовољно флексибилне и неспособне да ухвате
корак са новим захтјевима који се врло брзо појављују. Поред високообразовних институција,
врло је сужен круг институција које професионално нуде специјалистичка знања из финансијске
сфере. Профили образованих кадрова на високошколским и другим институцијама нису
довољно усклађени са стварном структуром тражње профила коју исказује финансијски сектор.
Најзад, велики проблем представља финансијска неписменост шире популације која може
имати велике негативне посљедице по финансијски систем и економију у цјелини. Зато се као
императив поставља потреба да се  финансијском образовању приступи агресивније како би се
оспособљавали финансијски стручњаци у складу са растућим и новим потребама које диктира
развој домаћег финанијског сектора. За ефикасно  образовање финансијских стручњака  нису
довољне само високошколске институције и институција из самог сектора, већ је нужна
укљученост и ширих структура, односно јавних институција као носилаца финансијског
система.

Кључне ријечи: образовање финансијских менаџера, финансијски стручњаци у транзционој
економији, профили финансијских стручњака, финансијска писменост.

EDUCATION OF FINANCIAL MANAGERS AND EXPERTS FOR THE 21ST
CENTURY

Summary

The paper deals with the new requirements set up in education of national financial experts.
These requirements emerge from the actual changes caused by the transition and expressed
expansion of the domestic financial sector.
Requirements coming from the financial sector due to increased dynamism of its development,
introduction of new instruments and products, and new approach involving much greater
consideration of numerous risk factors, seem to overpass the capacities of the holders of the
education function to address them properly. New profiles of the financial experts are
educated at the higher aducation institutions which mostly lack flexibility and capability to
even the pace with the new requirements emerging very fast. Besides the higher education



institutions the number of other institutions offering specialist knowledge in financial field is
very low. The profiles of educated human resources at the higher education institutions and
other institutions are not sufficiently adjusted with the actual structure of the profile demanded
by the financial sector. Finally, a great problem is the financial illiteracy of the wider public
that might have negative impact upon the financial system and economy as a whole. So, the
need to address the financial education more aggressively is an imperative in order to train the
financial experts in accordance with the increasing and new needs dictated by the development
of the domestic financial sector. It is not only sufficient to have the higher education
institutions to educate financial experts but it is also necessary to involve wider structures, i.e.
public institutions responsible for financial sector as well as the institutions belonging to the
very sector.

Key words: education of financial managers, financial experts in the transitional economy,
profiles of the financial experts, financial literacy.
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КРАТАК ОСВРТ НА ЗНАЧАЈ

СТАТИСТИКЕ У ОБРАЗОВАЊУ ЕКОНОМИСТА ДАНАС

Апстракт: Историја статистике прати њен развој у временском  континуитету дужем од три
вијека. У раду је кратко приказан досадашњи развој статистике у дананашњем тумачењу  овог
појма који подразумијева троструки садржај. Циљ рада је да се садашњи значај статистике
сагледа као резултат њеног трајног интерактивног односа  са потребама друштвене заједнице и
другим наукама.

Кључне ријечи: статистичко истраживање, систем, теорија, метод, развој,
                                   интерактиван однос, узорак, примијењена статистика

SHORT VIEW ON IMPORTANCE OF STATISTICS TODAY

SUMMARY

The histroy of statistics has followed its development in time continuity for more than three
centuries.
The paper presents in short the past development of statistics in the contemporary explanation
of this term that involves triple content. The objective of the paper is to view the present
importance of statistics as the result of its continuous interactive relationship with the needs of
the community and other sciences.

KEY WORDS: statistical research, system, theory, method, development, interactive
relationship, sample, applied statistics
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Економски факултет
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ОБРАЗОВАЊЕ ЕКОНОМИСТА ЗА 21. ВИЈЕК И У 21.
ВИЈЕКУ

Сажетак: Образовање економиста за 21. вијек и у 21. вијеку. Упознавање студената са
дјелима најистакнутијих савремених економиста и анализа њихових дјела у оригиналу
као битан задатак асистената. Глобализација у савремености и глобалан економски
приступ. Неекономске дисциплине у настави на економском факултету у функцији
свестраног образовања економиста. Процеси транзиције у савременом свијету и њихова
интерпретација у настави.

Кључне ријечи: образовање економиста и образовање у 21. вијеку; осавремењивање
наставних планова и програма на економским факултетима; политичка економија по
Самуелсону и њена данашња позиција; маркетинг и менаџмент; макроекономија и
микроекономија.
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ИЗАЗОВИ ОБРАЗОВАЊА ЕКОНОМИСТА

У ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈА И РАЧУНОВОДСТВА

Апстракт: У раду се разматрају одређени аспекти образовања уопште, а посебно образовања
економиста у савременим условима, у складу са потребама и изазовима које намеће почетак 21.
вијека. У том контексту су дата виђења, ставови и коментари засновани на примјени болоњског
процеса и актуелном (законском) оквиру високог образовања у БиХ и Републици Српској.
Први дио рада указује на неминовност и потребу да се образовање економиста,   кроз сва три
циклуса студија, прилагоди развоју и новим достигнућима економске науке, са једне стране, али
и потребама праксе на почетку 21. вијека, са друге стране. Кроз други и трећи дио рада аутор се
посебно фокусирао на захтјеве и изазове образовања економиста у области финансија и
рачуноводства, као ужих области економске науке.

CHALLENGES OF ECONOMIST PROFILE EDUCATION IN THE FIELD
OF FINANCE AND ACCOUNTING

Summary

The paper elaborates certain aspects of education in general, especially education of
economists under contemporary conditions, in accordance with the needs and challenges
imposed at the beginning of the 21st century. It is the frame for views, attitudes and comments
based on the implementation of the Bologna process in the existing higher education (legal)
framework in BiH and Republika Srpska.
The first part of the paper indicates the inevitability and necessity to adapt the education of
economists, through all three study cycles, to development and new achievements in science,
on one hand, and needs of practice at the beginning of the 21st century, on the other hand. In
the second and the third part of the paper the author has focused on the interests and
challenges of the education for economists in the field of finances and accounting, as branches
of economics.



Мр Ранко Маркуш                                                                     УДК  37.014.5:378::330.1
Компанија Економског факултета из Лондона

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА КАО ФАКТОР

СТВАРАЊА ЕКОНОМИСТЕ ОСПОСОБЉЕНОГ ЗА ИЗАЗОВЕ

ТРЖИШНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Апстракт: Босна и Херцеговина биљежи високе стопе незапослености, а категорија младих је
посебно угрожена, са стопом незапослености далеко вишом од просјечне. Високо образовање се
нашло пред изазовима тржишне економије, која захтијева образовање стручњака за економске
потребе сутрашње привреде. Овај рад даје посебне осврте на потребе унапређења наставног
процеса према захтјевима и реформама «болоњског процеса», у смислу обезбјеђења мобилности
студената, побољшања квалитета студија и процента запошљавања свршених студената.
Подстицање мобилности студената вјероватно је кључни механизам којим се расположивим
ресурсима може остварити висок квалитет наставног процеса и студентског знања проистеклог
из њега.

Кључне ријечи: интернационализација, студентска мобилност, болоњски процес

MODERNIZATION OF THE HIGHER EDUCATION AS A FACTOR OF CREATION OF
AN ECONOMIST CAPABLE TO ADDRESS THE CHALLENGES OF THE MARKET

ECONOMY

Summary: BiH records high rates of unemployment, and the young ones are especially
affected, with the unemployment rate far higher than the average one. The higher
education is facing the challenges of the market economy that demands to produce with
the available resources an economist for the needs of the future economy. This paper
offers  special  consideration  of  the  needs  for  improvement  of  the  teaching  process
according to requirements of the reforms called the "Bologna process", which requires
provision of the students' mobility, enhancement of the quality of the studies and of the
percentage of employment of the graduate students. Inciting the students' mobility is
probably the key mechanism that might with the aid of the available resources reach the
high quality of the teaching process and the resulting students' knowledge.

Key words: internationalization, students' mobility, Bologna process
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МАКРОЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ,  ПОМОЋ ММФ-А И
ПОТЕНЦИЈАЛИ ФИНАНСИЈСКЕ КРИЗЕ У БИХ

Апстракт: Рад се бави питањима чврстих и флексибилних   oснова економских политика у новонасталим
економијама, којима би се вршила превенција и разрјешавање финансијских  криза. Уколико проблеми у
финансијском сектору настану, поставља се питање адкеватности економске политике, дефинисања
програма прилагођавања и редефинисања економске политике. Проблеме које изазивају иреверзибилни
токови капитала, земље рјешавају на бази програма прилагођавања у чијем креирању активно судјелује и
помаже ММФ. Истовремено ти програми су финансијски подржани и најчешће условљени. Рад се бави
карактером и ефикасношћу програма прилагођавања и уопште ефеката помоћи ММФ-а на земље чланице,
као и алтернативним понашањима самих земаља чланица Фонда које су у позицији да приступају
програмима прилагођавања. Посебна пажња се посвећује макроекономској ситуацији у БиХ, са аспекта
потенцијала за евентуални настанак финансијских криза. У ширем контексту се детаљније анализира
стање и понашање у оквиру банкарског сектора као доминирајућег у оквиру укупне финансијске сфере у
БиХ. Кредитна активност, билансне пропорције у банкарском сектору те токови новца и капитала у
оквиру банака и иностранства, кредитне политике и друга питања указују на критичне тачке и процесе
који би могли имати неповољне ефекте на стабилност банкарског, а тиме и укупног финансијског система
у БиХ.

Кључне ријечи: чврсте  макроекономске политике, програми прилагођавања ММФ-а,
финансијске кризе, превенција кризе

MACROECONOMIC POLICIES, IMF ASSISTANCE AND POTENTIALS OF THE
FINANCIAL CRISIS IN BiH

Summary: The paper treats the issues of firm and flexible economic policies bases in newly
established economies by which the prevention and resolution of financial crises would be done. If
problems arise in the financial sector then there appears the question of adequacy of the economic
policy, adjustment programmes definition and economic policy redefinition. The countries resolve the
problems caused by the irreversible capital flows on the basis of adjustment programmes in whose
creation IMF actively takes part and assists. At the same time these programmes are financially
supported and most often conditioned. The paper considers the character and efficiency of the
adjustment  programmes  and  it  deals  generally  with  the  effects  that   IMF  assistance  exerts  on  the
member countries and with alternative behavior of the Fund member countries being in position to
access the adjustment programmes. Special attention is paid to macroeconomic situation in BiH from
the point of view of potentials for possible rise of financial crises. In wider terms, the paper analyzes in
more details the state and behaviour within the framework of the banking system as dominant in the
total financial area in BiH. The credit activity, balance proportions in the banking sector and money
and capital flows within the banks and abroad, credit policies and other issues indicate the critical
points and processes that might have unfavorable impact on the stability of the banking and
consequently on the whole financial system in BiH.

Key words: firm macroeconomic policies, IMF adjustment programmes, financial crises,
crisis prevention
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Бојан Башкот

ЕВАЛУАЦИЈА ЗАЈМА - МОДЕЛИ СЕРИЈСКИХ ОТПЛАТА

Апстракт: У овом раду презентована је евалуација зајма, односно процјена вриједности зајма у
току амортизације ако се зајам амортизује серијским отплатама. С обзиром на тренутак
евалуације зајма, могу се појавити два случаја: а) када се процјена вриједности зајма врши у
тренутку плаћања t -ог ануитета и б) када се процјена вриједности зајма врши између тренутка
плаћања t -ог и 1+t -ог ануитета. Евалуација зајма врши се на бази стопе евалуације, односно
ефективне каматне стопе.

Кључне ријечи: евалуација зајма, дисконтована вриједност камата, дисконтована вриједност
отплата, стопа евалуације (ефективна каматна стопа).

LOAN EVALUATION - SERIAL REPAYMENTS MODELS

Summary

In this paper is presented the account of evaluation of loan for case when the loan is
amortized of serial instalaments. The account of evaluation of loan is based on the rate of
evaulation.

Key words: evaluation of loan, discount value of instalments, discount value of
interests, rate of evaluation.
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MAKRОEKОNОMSKI  EFEKTI  TRANSPARENTNОSTI  MОNETARNE

PОLITIKE

Apstrakt: Ispitivanje transparentnosti centralne banke svodi se na ispitivanje efekata inflacionog
targetiranja. Pokazalo se da je inflaciono targetiranje najtransparentnija i najefikasnija monetarna
strategija, jer se fokusira na krajnji cilj monetarne politike (stabilnost cena), a ne na operativni
instrument (novčana masa, likvidnost, devizni kurs, kamatna stopa). Cilj se ostvaruje kombinacijom
instrumenata, od kojih je najvažniji kamatna stopa. Rezultati empirijskih studija su pokazali da režim
inflacionog targetiranja i transparentnost monetarne politike dovode do niže stope inflacije, poboljšanja
u prognozama inflacije, smanjuju trajnost inflacije, koeficijent žrtvovanja, fluktuacije proizvodnje i
deviznog kursa i  doprinose  finansijskoj stabilnosti.

Ključne reči: transparentnost, monetarna strategija, monetarna politika,  inflaciono targetiranje,
inflacija, finansijska stabilnost.

MACROECONOMIC EFFECTS OF MONETARY POLICY TRANSPARENCY

Summary

The examination of the central bank transparency is actually the examination of the
effects of inflation targeting. It turned out that inflation targeting is the most transparent and
effective monetary strategy, because it is focused on the final aim of monetary policy (price
stability) and not on an operational instrument (money supply, liquidity, exchange rate,
interest rate). The aim is realized with the combination of instruments, the most important of
which is interest rate.

The results of empirical  studies have shows that the regime of inflation targeting and
transparency of monetary policy lead to lower inflation rate, improvements in inflation
prognosis, they reduce the duration of inflation, coefficient of sacrifice, fluctuation in
production and exchange rate and contribute to financial stability.

Keywords: transparency, monetary strategy, monetary policy, inflation targeting, inflation,
financial stability

JEL classification: E52, E58
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Извори покрића и одрживост дефицита текућих трансакција у земљама у
транзицији – искуства Србије

Апстракт: У овом раду се анализира дефицит текућег рачуна платног биланса земаља у
транзицији централне и источне Европе, балтичких земаља, као и земаља југоисточне Европе.
Мада се очекивало да ће промена структуре производње и трговине ових земаља довести до
смањивања дефицита текућег рачуна, то се није догодило. Дефицити текућег рачуна у земљама
југоисточне Европе су знатно већи у поређењу са регионом централне и источне Европе. Стране
директне инвестиције (СДИ) значајан су извор покрића дефицита текућег рачуна. Осим тога,
многе земље овог региона се задужују у иностранству, па се поставља питање колико дуго се
може користити овај извор за покриће дефицита текућег рачуна, као и колико је опасан дефицит
текућег рачуна. Главни налази овог рада су да дефицит текућег рачуна у земљама региона расте
последњих година и да су СДИ важан извор његовог покрића.  Одрживост дефицита текућег
рачуна у наредним годинама зависи од будућег прилива СДИ и могућности додатног
задуживања у иностранству. Ове оцене се односе и на Србију.

ЈЕЛ класификација: Ф13, Ф14, Ф32, Ф34

Кључне речи: извоз, увоз, платни биланс, текући рачун, стране директне инвестиције, спољни
дуг

Sources of covering and sustainability of the current transactions
deficit in the transition countries - experience of Serbia

Summary

This paper analyzes current account (CA) deficit in transition countries Central Eastern
Europe (CEE), Baltic countries, and South-Eastern Europe (SEE). In spite of expectation that
changes of production and trade structure would lead to the reduction of trade account deficit
that has not realized. The current account deficits in SEE are particularly large in comparison
to  CEE  countries.  We  argue  that  foreign  direct  investment  (FDI)  is  an  important  source  for
covering of CA deficit. Besides that, the external deficits are still sizeable across most of the
region, so arise the question how long is possible to use FDI to cover of the CA deficit?
Because of that, the frequent question is how much the CA deficits are dangerous? The major
finding of the study is that CA deficit in SEE have increased in recent period, and that FDI are
important  source  for  financing  of  the  deficit.  The  paper  concludes  that  the  future  of  the  CA
deficit sustainability depends on the FDI inflow and possibility additional external
indebtedness. These findings are also related to CA deficit in Serbia.

JEL Clasification: F13, F14, F32, F3

Key words: export, import, balance af payments, current account, foreign direct investment,
external debt
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DRUŠTVENO-EKONOMSKI PROBLEMI POLjOPRIVREDE I SELA

REPUBLIKE SRBIJE

Apstrakt: Autori razmatraju iskustvo Srbije u razvojnim problemima poljoprivrede i sela. Autori ističu
sledeće razvojne probleme: ekonomski problemi i kriza stočarstva; problem organizovanja i nužnost
udruživanja proizvođača; demografski problemi i „umiranje sela“; nužnost integralnog ruralnog
razvoja i revitalizacije sela. Umesto zaključka, autori konstatuju nepovoljne razvojne trendove i
predlažu koncept ruralnog razvoja i ruralne ekonomije, po ugledu na Evropsku Uniju.

Ključne reči: poljoprivreda, selo, problemi, stočarstvo, demografija, ruralni razvoj.

PROBLEMS OF AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT – EXPERIENCE

OF SERBIA

Summary

The authors refer to the experience of Serbia regarding problems in agricultural and rural
development. They punctuate following problems: economic problems and crisis in cattle-breeding;
problems in organizing and merger of producers; demographic problems and vanishing of rural areas; a
need for integral rural development and revitalization of rural regions. Instead of conclusion, the
authors determine undesirable development trends and recommend the concept of rural development
and rural economy in imitation of European Union.

Key words: agriculture, rural areas, problems, cattle-breeding, demography, rural
development.
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ЕМПИРИЈСКА АНАЛИЗА КОРИСТИ ОД УВОЂЕЊА НИЖЕ СТОПЕ

ПОРЕЗА НА ДОДAТУ ВРИЈЕДНОСТ

Апстракт: У Босни и Херцеговини је тренутно актуелна иницијатива за увођење ниже стопе
пореза на додату вриједност на одређене егзистенцијалне производе. С обзиром на
карактеристике овог пореског облика и текућа економска дешавања, овим радом се жели
указати на све предности и недостатке које би ова одлука могла произвести у
босанскохерцеговачкој економији.

Кључне ријечи: Индиректно опорезивање, порез на додату вриједност, ефекти опорезивања

EMPIRIC ANALYSIS OF BENEFITS OF LOWER VALUE ADDED TAX

INTRODUCTION

Summary

The initiative for introduction of the lower value added tax for certain existence products is
currently present in BiH. Given the characteristic features of this tax form and current
economic events, this paper tries to point out all advantages and disadvantages that this
decision might produce in BiH economy.

Key words: indirect taxation, value added tax, taxation effects
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АНАЛИЗА ТРЖИШНЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ У ВОДЕЋИМ ПРИВРЕДНИМ
ГРАНАМА БиХ

Апстракт: Као што нам је већ познато,  тржиште у БиХ је доста специфично,  а самим тим и
индустријски сектор,  посебно са становишта улоге и функције Концентрацијског већа БиХ.
Наиме,  у БиХ се посебно разматра тржиште Републике Српске,  тржиште Федерације БиХ и
тржиште Брчко Дистрикта. Конкуренцијско веће овај проблем је решило отварањем својих
канцеларија на сваком овом тржишту, како би се што ефикасније пратиле промене у тржишној
концнетрацији.
            Конкуренцијско веће БиХ, од свог оснивања па све до данас, решило је бројне захтеве за
преузимање, аквизиције и удруживање фирми на територији БиХ. Треба нагласити да је главни
разлог тако великог броја случајева концентрације транзиција, тј. приватизација, услед које је
дошло до значајне распродаје државног капитала у свим фирмама, што је, наравно, привукло
стране инвеститоре и компаније. Разумљиво је да ће БиХ бити још привлачнија за инвеститоре
када потпише споразум са ЕУ о стабилизацији и придруживању, то ће наравно, тада донети и
више посла за Конкуренцијско веће БиХ.
            У даљем излагању анализираћемо концентрацију на појединим тржиштима у Босни и
Херцеговини.

Кључне речи: тржишно учешће, индекси концентрације, конкуренцијски савет, тржишна
концентрација

ANALYSIS OF THE MARKET CONCENTRATION IN THE LEADING
ECONOMY BRANCHES IN BIH

Summary:
As it is already known, the BiH market is quite specific, including the industrial sector

especially in regards of the Concentration Council of BiH. Namely, the Republika Srpska
market, Federation market and Brcko District market are reviewed separately in BiH. The
Competition Council of BiH has resolved this problem by opening its offices in each of the
named markets in order to monitor more efficiently the changes in the market concentration.

Since its establishment up to these days, the Competition Council of BiH has resolved
numerous over-take, acquisition and merger requests of the companies on the territory of BiH.
It should be emphasized, that the main reason for such a great number of concentration cases
is the transition, i.e. privatization in BiH, giving way to significant sale of the state capital in
all companies in BiH, which naturally attracted foreign investors and companies. It is
understandable that BiH will be even more attractive for investors when it signs the agreement
with  EU  on  stabilization  and  accession,  which  will  make  more  job  for  the  Competition
Council of BiH.

The concentration on certain Bosnia and Herzegovina market will be further
considered in the paper.

Key words: market participation, concentration indexes, competition council, market
concentration.
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ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА КАО И

ЕКОНОМСКИ ПОДСТИЦАЈИ ЊИХОВОГ РАЗВОЈА  У  ЗЕМЉАМА У

ТРАНЗИЦИЈИ

Апстракт: Мала предузећа су, захваљујући свом предузетничком карактеру, одиграла  веома
важну улогу у економској транзицији бивших социјалистичких земаља. Односно, мала
предузећа су била кључни елеменат у процесу транзиције и приватизације. У раду се управо
говори о мјесту и значају малих предузећа у привредној структури, као и проблемима са којим
се  сусрећу током пословања,  у земљама у транзицији.  Битан акценат је стављен на економске
мјере подршке развоју малих предузећа, у овим земљама, с  циљем превазилажења постојећих
проблема и настојању да се овај сектор трансформише у динамичан и тржишно оријентисан дио
привреде.

Кључне ријечи: мала предузећа, предузетништво, транзиција, стратегија развоја.

Business problems of small enterprises and economic stimuli of their
development in countries in transition

Summary: Small enterprises, thanks to their entrepreneurial character, have played a very
important role in the economic transition of the former socialist countries. Namely, the small
enterprises were the crucial element in process of transition and privatization. This paper is
exactly about the position and importance of small enterprises for economic structure. It is
also about business problems the small enterprises encounter in transition countries.
Economic measures of support for small enterprises development in these countries are highly
emphasized, in order to overcome the existing problems and try to have this sector
transformed into a dynamic and market oriented part of the economy.

Key words: small enterprises, entrepreneurship, transition, development strategy.
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УЛОГА СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ У ИНВЕСТИЦИОНИМ
АКТИВНОСТИМА

THE ROLE OF FEASIBILITY STUDY WITHIN INVESTMENT
ACTIVITIES

Summary

The feasibility studies have been recently given great significance within pre-investment
studies, analyses, expertise and projects.
A proper and thorough feasibility study contributes to assessing the adequacy of big
investment projects, multiphase projects, projects intended for several different purposes,
connected and interdependent projects, high risk investments and projects financed from
several sources.
These studies present synthetic investment elaborates that unify and connect results of
numerous previous investment researches and give opinion on possibilities and justification of
the investment idea.
The process includes the following phases: pre-investment study, feasibility study and
technical documentation.

Key words: feasibility study, investment projects, pre-investment study, financial analysis,
cash flow…
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ПРИЛОГ ИСТРАЖИВАЊИМА ПРИРОДЕ ВЕЗЕ ФИНАНСИЈСКОГ И
РЕАЛНОГ СЕКТОРА

(и промијени помодног схватања о (бе)значајности „старих“ података)

Апстракт: Све што је старије од седам дана, у савременом пословном свијету сматра се
застарјелим,  а самим тим и бескорисним.  Зато смо одлучили да кроз један други чланак (овај
који слиједи)  покажемо да су стари подаци и те како корисни за оне који их знају читати,  чак
иако испитујемо „нове“  хипотезе.  У ту сврху постављамо хипотезу која би могла да гласи:
„Развој финансијског посредовања се може користити као инструмент убрзања развоја реалног
сектора и није само пасивни сљедбеник тог развоја“. Наравно тиме не негирам и постојање
супротног утицаја (развој реалног сектора вуче за собом развој финансијског сектора), већ
доказујемо постојање интерактивног односа.

Ову хипотезу ћемо покушати да докажемо на „старим“ подацима, прикупљеним у периоду
од 1960. до1995. године, за 73 земље ( већина „модерних економиста“ већ би овде однахнула
руком и рекла: “То је праисторија“).

 При томе признајемо да смо већ имали пред собом слична истраживања, на која ћемо се
обилато ослањати, будући да сматрама да нису довољно позната чак ни широј стручној
јавности.

CONTRIBUTION TO RESEARCHES ON THE NATURE OF THE CONNECTION
BETWEEN FINANCIAL AND REAL SECTOR

(and modification of trendy view of (in)significance of the "old" data)

Summary

Everything older than seven days is considered out-of-date and useless. That is why I
decided to show in another paper (the one following herein) that old data are very useful for
those  who  know  how  to  read  them,  even  at  examining  the  "new"  hypotheses.  I  have  set  a
hypothesis to that cause that might read: "The development of the financial mediation may be
used as instrument of acceleration of development of the real sector and it is not only a passive
follower of such development". Naturally, I do not deny the existence of the opposite
influence at the same time (the development of the real sector carries with it the development
of the financial sector), but I  try to prove the existence of the interactive relationship.

I am going to try to prove this hypothesis with "old" data collected in the period 1960-
1995 from 73 countries (the majority of the "modern economists" would wave their hand
saying ("It is prehistory").

 However, we confess that we have had similar researches in front of us which we are
going  to  rely  upon  abundantly  as  we  think  that  they  are  not  known  enough  to  wider  expert
public.

Our research will be, of course, much simpler and we hope more useful as a guideline
for this country. So let us start ...
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МОДЕЛИ ФИКСНИХ И СЛУЧАЈНИХ ЕФЕКАТА
У АНАЛИЗИ ПОДАТАКА ПАНЕЛА

Апстракт: У овом раду су изл-жене основне поставке у примјени модела фиксних и
случајних ефеката у анализи панел података. Специфичност ових модела је у томе
што се прати и временска и структурна компонента података, па се регресиона
једначина разликује од опште познате у погледу значења регресионих параметара.
У првом дијелу рада су изложене теоријске поставке,  да би се касније прешло на
претпоставке од којих се полази у оцјени праметара,  како модела са фиксним,  тако и
оног са случајним ефектима. Иначе, ови модели се примјењују у анализи понашања
група домаћинстава, предузећа, земаља итд.

Кључне ријечи: фиксни и случајни ефекти, панел-подаци, оцјене параметара,
корелисаност, аутокорелација,  временска и структурна компонента, случајна грешка

FIXES AND RANSOM EFFECTS MODELS IN THE PANEL DATA ANALYSIS

SUMMARY

This paper exposes the basic postulates in application of fixed and ransome effect models in
the analysis of the panel data. The special characteristic of these models is in that you can
follow the time and structural components of the data, so the regression equation differs from
the common one regarding the meaning of the regressive parameters.
The first part of the paper exposes the theoretic postulates, continuing with starting
assumptions for parameters assessment, both of models with fixed and ransome effects. These
models are applied in the analysis of the groups of households, enterprises, countries etc.

Key words: fixed and ransome effects, panel data, parameters assessment, correlate,
autocorrelation, time and structural components, accidental mistake.
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УЛОГА ЛАНАЦА СНАБДИЈЕВАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Апстракт: Основна претпоставка за постизање главних стратешких циљева и развој компанија
јесте изградња одговарајућег пословног информационог система и употреба електронског
пословања у функцији развоја и укључења у глобална кретања. Електронско пословање је
императив успјешног управљања ланцем снабдијевања, јер једино примјеном информационе,
телекомуникационе и интернетске технологиије ланци снабдијевања могу се учинити
ефикаснијим и флексибилнијим. Овај рад анализира само неке аспекте овог подручја, као што
су примјена информационе технологије, аутоматизација пословних преоцеса, те утицај ланаца
снабдијевања на даљи развој електронског пословања.

Кључне ријечи: ланац снабдијевања, електронско пословање, интернет.

THE ROLE OF SUPPLY CHAINS IN ELECTRONIC BUSINESS

Summary: The basic assumption of achieving strategic goals and development of companies
is building the appropriate business information system and use of electronic business in
function of development and inclusion in the global trends. Electronic business is a must for
successful supply chain management, because it is only by application of information,
telecommunication and internet technology that the supply chains can become more efficient
and flexible. This paper analyzes only some aspects of this field: application of information
technology, automatization of business proccesses, and the impact of the supply chains on
further development of electronic business.

Key words: supply chain, electronic business, Internet.
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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).
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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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