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Конкурс за избор најбољих дипломских и завршних радова из области 

финансијских тржишта, пословних финансија и финансијског управљања за 2021. 

годину 

 

I Организовање конкурса 

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука 

објављује Конкурс за избор најбољих дипломских и завршних радова из области 

финансијских тржишта, пословних финансија и финансијског управљања за 2021. 

годину. 

Намјера организатора Конкурса је да додатно унаприједи сарадњу са високошколским 

установама и да уз помоћ академске заједнице подстакне студентску заједницу да се и 

на практичном нивоу упозна са дешавањима на финансијском тржишту.  

II Право учешћа и услови за достављање радова 

Право учешћа имају свршени студенти високошколских установа у Републици Српској, 

који су држављани Босне и Херцеговине. Радови се предају у форми дипломског или 

завршног рада. Рад мора да бити на тему финансијских тржишта, пословних финансија 

и финансијског управљања. 

Радови морају бити написани на једном од званичних језика БиХ или на енглеском 

језику. Један аутор може поднијети само један самосталан рад. Конкурс ће се сматрати 

успјешним ако се пријаве најмање три (3) рада, који испуњавају прописане услове 

конкурса. 

Достављени рад би требао да садржи сљедеће: 

− наслов рада (са именом и презименом аутора), 

− садржај, 

− увод (укључује намјеру и сврху рада те опис претпоставке која се разматра у 

самом раду), 

− основни текст,  

− закључак (укључује детаљно излагање аутора о значењу резултата те осврт на 

цијели рад), 

− попис кориштене литературе. 

Трошкове израде, умножавања и слања сноси аутор, тј. организатор Конкурса не сноси 

трошкове учествовања аутора у такмичарском поступку. Достављени радови се не 

враћају.  



 

 

 

Рад се предаје у једном примјерку у материјалном или у електронском облику (e-mail, 

USB или CD). Заједно са радовима потребно је доставити попуњену пријаву за учешће 

студената за избор најбољих радова из области финансијских тржишта, пословних 

финансија и финансијског управљања за 2021. годину. Пријава се може преузети на web 

страници Друштва за управљање Пензијским резервним фондом. 

Радови се достављају физички или путем поште на сљедећу адресу:  

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања 

Лука, Бана Милосављевића 8 

78 000 Бања Лука.  

Конкурс је отворен до 17.12.2021. године до 16:00 часова. Радове доставити са 

ознаком „Конкурс за избор најбољег рада из области финансијских тржишта, 

пословних финансија и финансијског управљања за 2021. годину“. Радови 

примљени након тог рока се неће узети у разматрање. За све додатне информације у 

вези са конкурсом обратите се упитом на адресу електронске поште: 

diplomski@pref.rs.ba. 
 

Комисија за оцјену радова, ће размотрити, прегледати и оцијенити све радове који буду 

достављени у оквиру наведеног рока. 

III Избор и награђивање радова 

Избор радова и награђивање ће се вршити тако што ће се изабрати три најбоља рада 

(прво, друго и треће мјесто) из финансијских тржишта, пословних финансија и 

финансијског управљања а новчане награде исплаћује организатор Конкурса. Фонд за 

новчане награде износи: 

За прво мјесто 400,00 КМ. 

За друго мјесто 200,00 КМ. 

За треће мјесто 100,00 КМ. 

Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука 

ће контактирати ауторе изабраних радова ради достављања података потребних за 

израду уговора. Награда за изабране радове исплаћиваће се на основу потписаних 

уговора у року од 30 дана од датума потписивања уговора на рачун аутора. 

IV Остале напомене 

Резултати Конкурса ће се јавно објавити на web страни Друштва за управљање 

Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука. Доставом рада аутор 

пристаје на објављивање својих података, те гарантује организатору конкурса а над 

достављеним радом (у цјелини или на неким његовим дијеловима) не постоје права 
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трећих лица, те преузима самосталну одговорност за евентуална потраживања других 

ауторских права у односу на организатора конкурса. 

У случају да ни један рад који пристигне на основу овог Конкурса не задовољи својим 

квалитетом критеријуме Комисије за оцјену радова (у даљем тексту: Комисија), 

Комисија има право да обнови Конкурс за избор најбољих радова из области 

финансијских тржишта, пословних финансија и финансијског управљања 2021. годину. 

Обавјештење о одлукама Комисије објавиће се на web страници организатора Конкурса. 


