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ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ТЕМА РАДОВА ЗА НАУЧНИ СКУП 

„СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ЕРИ 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ И МОДЕРНИХ ТЕХНОЛОГИЈА“ 

 

Бања Лука, 11. и 12. јуна 2020. године 

 

Поводом 45 година постојања и успјешног рада, Економски факултет Универзитета у Бањалуци 
организује научни скуп на тему: „Стратегије развоја Републике Српске у ери глобализације и модерних 
технологија“.  

У условима глобализације и примјене модерних технологија убрзано се мијењају услови развоја 
свих економија у свијету, у чему посебну специфичност добија опстанак и развој малих отворених 
привреда. Чињеница да је 2018. године међу 100 највећих стваралаца прихода било 29 држава и 71 
компанија јасно упозорава да су све сложенији услови за самостално вођење развојних политика малих, 
посебно недовољно развијених,  земаља. Република Српска, као један од конститутивних ентитета Босне и 
Херцеговине, са значајним надлежностима у коришћењу властитих ресурса и креирању укупног развоја, 
тренутно нема стратегију дугорочног развоја. Та чињеница, у условима мале економске и политичке моћи, 
те у неизвјесним глобалним околностима развоја, појачава ризике угрожавања очувања аутономног 
економског и политичког развоја. Уочавајући овај парадокс, Економски факултет Универзитета у Бањалуци 
опредијелио се да организује научни скуп који ће научним радницима из различитих области дати прилику 
да изнесу своје мишљење о могућим стратегијама развоја Републике Српске у условима економске и 
других облика глобализације, те револуционарних достигнућа модерне технологије са снажним утицајем 
на конкурентност и промјене у начину коришћења ресурса и организације друштва. 

Циљ научног скупа је да научни радници из различитих области истраживања размијене мишљења 
о могућностима и начину постављања стратешког приступа Републике Српске коришћењу расположивих 
ресурса, организацији друштва, избору политике економског, технолошког, демографског, социјалног и 
друшвеног развоја. Поједностављено речено, циљ научног скупа је да да одговор на питање: Kоје стратегије 
и како треба провести Република Српска да би се успјешно и свестрано развијала, у условима њеног датог 
политичког статуса, под утицајем глобализације и примјене модерних технологија? 

Научни скуп је отворен за радове из различитих области научних и практичних истраживања, као и за 
различите приступе анализи проблема. Од посебног интересовања за организатора су истраживања која 
би дала одговоре на сљедеће проблеме: 

o Утицај економских и политичких промјена у окружењу на геостратешки положај Републике Српске и 
Босне и Херцеговине; 

o Могућности и ограничења коришћења најновијих научно-технолошких достигнућа у Републици 
Српској, Босни и Херцеговини и региону. 

o Западни Балкан као „раскрсница“ интереса великих сила и импликације на положај и развој Републике 
Српске и Босне и Херцеговине; 

o Између Истока и Запада: у којем смијеру треба да се крећемо? 
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o Европска перспектива: крај развојне агоније или лажна нада? 
o Ресурси Републике Српске, начин њихове употребе и могуће стратегије рационалнијег коришћења; 
o Цијене фактора производње – стратегије и политике; 
o Ресурси будућности -  људски ресурси: реформа образовања на свим нивоима; 
o Изградња предузетничког еко-система с циљем подстицања развоја предузетништва и економског 

раста и развоја Републике Српске; 
o Макроекономске политике у РС и БиХ, креирање, координација и домети; 
o Специјалне и паралелне везе са сусједним земљама као стратегија развоја; 
o „Правна држава“ као стратегија ефикаснијег функционисања економије и друштва; 
o Стратегије инвестиција и штедње; 
o Стратегије отворености тржишта и међународне размјене и сарадње; 
o Стратегије демографског и социјалног развоја; 
o Смањење сиромаштва и повећање једнакости шанси; 
o Секторске стратегије и политике развоја; 
o Стратешки правци промјене структуре привреде под утицајем примјене модерних технологија; 
o Стратегије повећања конкурентности домаће производње; 
o Промјене у образовном систему и организацији научног рада као стратегија дугорочног стабилног 

развоја и јачања конкурентности; 
o Унапређење система иновација и предузетништва као стратешки приступ развоју; 
o Енергетска ефикасност као стратегија конкурентности и модерног начина живљења; 
o Домети подстицаја производње у стимулисању развоја; 
o Потрошња – детерминанте и политике; 
o Односи са међународним институцијама и њихов утицај на развој; 
o Мигрантска криза и реперкусије минимизирања проблема на дугорочни развој; 
o Искуства других земаља у доношењу и провођењу развојних стратегија.  

Од учесника научног скупа очекује се да у својим радовима дају одговоре на нека од наведених, али и 
на друга питања, како бисмо имали потпунију слику о могућим стратегијама обликовања економског 
система и макроекономским и микроекономским политикама које би могла и требала водити Република 
Српска како би обезбједила успјешан и стабилан развој.  

Важни датуми: 

1. Пријава теме (наслов рада и аутор-и) до 15. фебруара 2020. године на имејл: 
naucniskup@ef.unibl.org .  Један аутор може бити пријављен једном као аутор и једном као коаутор рада. 

2. Одлука Научног одбора о прихватању или одбијању теме до 29. фебруара 2020. године. Уз 
обавјештење о прихватању теме рада, аутори ће добити и детаљнија упутства о стандардима за припрему 
рада и другим детаљима везаним за учешће на научном скупу.  

3. Слање резимеа радова на имејл naucniskup@ef.unibl.org до 31. марта 2020. године. Зборник 
резимеа биће штампан прије одржавања научног скупа. 

4. Слање комплетних радова до 15. маја 2020. године.  

5. Научни скуп 11. и 12. јуна 2020. године 

Радови који се пријављују на научни скуп требају бити оригинална научна или практична 
истраживања из области теме научног скупа, који до сада нису објављивани или нису у процедури за 
објављивање у неком од часописа или зборника. Радови могу бити писани на језицима народа који живе у 
БиХ или на енглеском језику. Сви радови подлијежу двострукој анонимној рецензији и тестирању на 
плагијат. Радови који добију позитивне рецензије биће објављени у Зборнику радова. Радови који од 
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стране рецензената буду класификовани као оригинални научни радови или претходна саопштења биће 
објављени на енглеском језику у тематском броју научног часописа Acta Economica. Радови објављени у 
часопису Acta Economica (http://ae.ef.unibl.org/index.php/AE) индексирају се у базама Publons (Parts of 
Clarivate Analytics), DOAJ - Directory of Open Access Journals, ERIH PLUS, Google Scholar, EuroPub, Index 
Copernicus, WorldCat, CrossRef BASE.  

За учешће на научном скупу и објављивање радова аутори радова не плаћају котизацију.  

 

Биће нам задовољство да сарађујемо са Вама током припреме радова, а посебно да се сретнемо на 
научном скупу поводом годишњице оснивања Економског факултета у Бањалуци. 

 

С поштовањем, 

 

                                                           Предсједник Научног одбора 

                                                                       

       Проф. др Рајко Томаш 

 

 
 
 

Научни одбор:  
 
(према азбучном реду презимена) 
 
Проф. др Јово Атељевић, Економски факултет Бања Лука 
Проф. др Милорад Божић, Електротехнички факултет Бања Лука 
Проф. др Радомир Божић, Економски факултет Пале 
Проф. др Златко Бундало, Електротехнички факултет Бања Лука 
Проф. др  Жељко Вашко, Пољопривредни факултет Бања Лука 
Проф. др Зоран Говедар, Шумарски факултет Бања Лука 
Проф. др Славица Грујић, Технолошки факултет Бања Лука 
Проф. др Бранко Ђерић, Економски факултет Пале 
Проф. др Марко Ђого, Економски факултет Пале 
Проф. др Симо Јокановић, Машински факултет Бања Лука 
Проф. др Дарко Kнежевић, Машински факултет Бања Лука 
Проф. Др Бранко Крсмановић, Факултет пословне економије Бијељина 
Проф. др Новак Kондић, Економски факултет Бања Лука 
Проф. др Милан Матаруга, Шумарски факултет Бања Лука 
Проф. Др Драшко Маринковић, Природно-математички факултет Бања Лука 
Проф. др Славко Марић, Електротехнички факултет Бања Лука 
Проф. др Петар Матић, Електротехнички факултет Бања Лука 
Проф. др Љиљана Мијовић, Правни факултет Бања Лука 
Проф. др Драган Микеревић, Економски факултет Бања Лука 
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https://doaj.org/toc/2232-738X?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221512-858X%22%2C%222232-738X%22%5D%7D%7D%2C%7B%22term%22%3A%7B%22_type%22%3A%22article%22%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22from%22%3A0%2C%22size%22%3A100%7D
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=497117
https://scholar.google.com/citations?user=c1cDNWgAAAAJ&hl=en&authuser=1
http://europub.co.uk/journals/8079
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51657
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=51657
https://www.worldcat.org/title/acta-economica-casopis-za-ekonomiju/oclc/440919976&referer=brief_results
https://search.crossref.org/?q=1512-858X
https://www.base-search.net/Search/Results?type0%5B%5D=all&lookfor0%5B%5D=ACTA+ECONOMICA&type0%5B%5D=tit&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=aut&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=subj&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=doi&lookfor0%5B%5D=&type0%5B%5D=url&lookfor0%5B%5D=&offset=10&oaboost=1&type3%5B%5D=access&lookfor3%5B%5D=1&ling=0&ling=1&type0%5B%5D=country&lookfor0%5B%5D=&daterange=year&yearfrom=&yearto=&type1%5B%5D=doctype&lookfor1%5B%5D=12*&lookfor1%5B%5D=121&lookfor1%5B%5D=122&lookfor1%5B%5D=19&type2%5B%5D=rights&allrights=all&lookfor2%5B%5D=CC-*&lookfor2%5B%5D=CC-BY&lookfor2%5B%5D=CC-BY-SA&lookfor2%5B%5D=CC-BY-ND&lookfor2%5B%5D=CC-BY-NC&lookfor2%5B%5D=CC-BY-NC-SA&lookfor2%5B%5D=CC-BY-NC-ND&lookfor2%5B%5D=PD&lookfor2%5B%5D=CC0&lookfor2%5B%5D=PDM&lookfor2%5B%5D=GPL&lookfor2%5B%5D=BSD&lookfor2%5B%5D=MIT&name=&join=AND&bool0%5B%5D=AND&bool1%5B%5D=OR&bool2%5B%5D=OR&bool3%5B%5D=OR&newsearch=1&refid=dcadven&submit=1


 

4 
 

Проф. др Здравко Миловановић, Машински факултет Бања Лука 
Проф. др Александар Остојић, Пољопривредни факултет Бања Лука 
Проф. др Саша Петковић, Економски факултет Бања Лука 
Проф. др Горан Поповић, Економски факултет Бања Лука 
Проф. др Ранка Перић Ромић, Факултет политичких наука Бања Лука 
Академик проф. др Ново Пржуљ, Пољопривредни факултет Бања Лука 
Проф. др Младен Ребић, Економски факултет Пале 
Проф. др Мирослав Рогић, Машински факултет Бања Лука 
Проф. др Милош Сорак, Технолошки факултет Бања Лука 
Проф. др Станко Станић, Економски факултет Бања Лука 
Проф. др Стеван Стевић, Економски факултет Брчко 
Проф. др Миленко Станковић, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Бања Лука 
Проф. др Здравко Тодоровић, Економски факултет Бања Лука 
Академик проф. др Рајко Томаш, Економски факултет Бања Лука, предсједник Oдбора 
Проф. др Ранко Шкрбић, Медицински факултет Бања Лука 
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Доц. др Драган Глигорић 
Милан Дамјановић 
Др Драгана Дошеновић 
Др Матеа Златковић 
Доц. др Драган Миловановић 
Проф. др Саша Петковић 
Проф. др Горан Поповић 
Доц. др Тајана Сердар-Раковић 
Проф. др Станко Станић 
Академик проф. др Рајко Томаш, предсједник Одбора 
 
 

 


