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ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ 
 
 а) „Рачуноводствени стандард Републике Српске 10 – Догађаји након дана билансирања“, 

б) „Рачуноводствени стандард Републике Српске 36 – Обезврјеђење средстава“  
в) „Рачуноводствени стандард Републике Српске 37 – Резервисање, потенцијалне обавезе и 
потенцијална средства“, са коментарима. 
Сви написи објављени у Зборнику семинарских материјала Савеза рачуновођа и ревизора Републике 
Српске, Бања Лука, 2001. године; стр. 25 - 35, 79 - 109 и 109 – 129. 

  „Рачуноводствени стандард Републике Српске 36: Импаритет - обезврјеђење средстава са 
коментаром“, часопис Финрар, број 12/01, стр. 54 – 82. 

 „Могућности повећања основног капитала у акционарским друштвима“, Зборник радова са 7. 
симпозијума СРРРС – Финансије и рачуноводство у кризном амбијенту, СРРРС, Теслић – Бања 
Врућица, 2003. године, стр. 401 – 419. 

 „Како се емитују акције?“, часопис Финрар, број 3/03, коаутор, стр. 47 – 58. 
 „Обрачуном трошкова на бази активности до прецизније цијене коштања”, Зборник радова са 8. 

конгреса СРРРС – Рачуноводство, ревизија и финансије у функцији опоравка привреде Републике 
Српске, СРРРС, Теслић – Бања Врућица, 2004. године, стр. 288 – 304. 

 „Управљачко рачуноводство у функцији остварења конкурентске предности предузећа“, часопис 
Финрар, број 2/05, стр. 10 – 18. 

 „Инструменти рачуноводствене подршке менаџменту – Пословни (оперативни) буџет“, часопис 
Финрар, број 3/05, стр. 20 – 26. 

 „Инструменти рачуноводствене подршке менаџменту – Одступања од компонената пословног 
(оперативног) буџета и узроци њиховог настанка – I дио“, часопис Финрар, број 5/05, стр. 9 - 15. 

 „Инструменти рачуноводствене подршке менаџменту – Одступања од компонената пословног 
(оперативног) буџета и узроци њиховог настанка – II дио“, часопис Финрар, број 6/05, стр. 12– 19. 

 „Инструменти рачуноводствене подршке менаџменту – Концепти рачуноводствених информација за 
пословно одлучивање“, Финрар, број 9/05, стр. 14 – 23. 

 „Методи припреме извјештаја о успјеху“, часопис Финрар 12/05, стр. 16 – 27. 
 „Систем уравнотежених показатеља остварења у функцији ефикасног управљања“, Зборник радова 

са 10. конгреса СРРРС – Хармонизација регулаторног оквира у области рачуноводства, ревизије и 
финансија, СРРРС, Теслић – Бања Врућица, 2006. године, стр. 455 – 478. 

 „Обавезе емитената хартија од вриједности у функцији ефикасности тржишта капитала Републике 
Српске“, Зборник радова са 4. Симпозијума о корпоративном управљању у Републици Српској – 
Правно-економски аспекти Закона о привредним друштвима, Финрар и СРРРС, Јахорина, 2009. 
године, стр. 101 – 122. 

 „Модел рачуноводствене информационе подршке управљању кључним факторима тржишног успјеха 
предузећа“, Зборник радова са 14. конгреса СРРРС – Улога финансијске и рачуноводствене 
професије у превазилажењу кризе у реалном и финансијском сектору, СРРРС, Теслић – Бања 
Врућица, 2010. године, стр. 379 – 407. 

 „Изазови управљачко – рачуноводствене функције у промијењеним условима пословања“, Зборник, 
са 15. конгреса СРРРС – Рефлексије међународних стандарда финансијског извјештавања на 
рачуноводство, ревизију и пословне финансије,СРРРС, Теслић - Бања Врућица 2011, стр. 127-152. 



 
 

 „Концепт управљања залихама „управо на вријеме“ и ефекти на рачуноводствени информациони 
систем“, часопис Financing, број 2, 2011, стр. 27 – 34. 

 „Рачуноводствени аспекти улагања у заштиту животне средине“, Зборник радова са 17. конгреса 
СРРРС – Рачуноводство, ревизија и пословне финансије у условима одговорнијег понашања 
учесника на тржишту, СРРРС, Теслић - Бања Врућица, 2013, стр. 145-175. 

 „Могућности рачуноводствене информационе подршке управљању квалитетом“, Зборник радова са 
18. конгреса СРРРС – Значај и улога рачуноводства, ревизије и финансија у процесу економског 
опоравка, СРРРС, Теслић - Бања Врућица, 2014, стр. 95-123. 

 „Могућности рачуноводствене информационе подршке управљању активностима иновирања“, 
Зборник радова са 19. конгреса СРРРС - Финансијско извјештавање и управљање као детерминанте 
успјешнијег пословања, Теслић - Бања Врућица, 2015, стр. 109-139. 

 „Стање и перспективе затворених инвестиционих фондова у Републици Српској у новом 
регулаторном окружењу“, часопис Financing, број 3, 2015, коаутор, стр. 7 – 14. 
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