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УВОДНИ ГОВОР 
академика Рајка Кузмановића на промоцији књиге 

„Инвестиционо и хипотекарно банкарство“ проф. др Ненада Вуњака, 
24.9.2013. у Бањој Луци 

 
 
 Поштовани учесници скупа, љубитељи научне и стручне  
 мисли и поштоваоци уваженог аутора професора др Ненада Вуњака. 
 
 Данас смо овдје на посебној научној и културној манифестацији – 
промоцији књиге „Инвестиционо и хипотекарно банкарство“, настале из ума 
и пера угледног универзитетског професора Ненада Вуњака, декана 
Економског факултета у Суботици, али и уваженог и агилног члана Одбора 
за економске науке Академије наука и умјетности Републике Српске. 
 Ова данашња промоција није обична манифестација или трибина, јер 
овом књигом се освјетљава једна битна димензија нашег и свјетског 
економског сегмента – инвестиционо и хипотекарно банкарство. То је 
уствари манифестација у част науке, културе, образовања, остваривања нових 
идеја и племенитости људског ума у овој области. 
 Академија наука и умјетности подржава и афирмише овакве 
манифестације, јер је уствари мисија Академије да подстиче развој науке, 
истраживања и умјетности, да чува и његује и унапређује културу, дух и 
стваралачке потенцијале свога народа.  И ова промоција је тај подстицај. 
 Наука је стратешки значајна и кључни је фактор цивилизацијског 
развоја. Наука је била и јесте обиљежје општег прогреса, јер подстиче 
динамику развоја, а без развоја нема напретка.  
 Свима нам је знано да у свеопштој трци за материјалним добрима и 
политичком моћи, савремени свијет, укључујући и нашу стварност, често 
ставља на маргину област науке и истраживања, иако смо ушли у 21. вијек, 
који се означава као вијек ученог друштва, вијек научног препорода. Зато је 
сасвим сигурно да ова промоција књиге „Инвестиционо и хипотекарно 
банкарство“ има посебан значај, не само у афирмацији фундаменталне науке, 
већ посебно развојне и примјењене, чиме ће дати свој скромни допринос 
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ризници достигнућа и пракси, али и дићи дигнитет науке и истраживања и 
ауторитет научника и истраживача. 
 Ми овој данашњој промоцији дајемо велики значај, јер књига 
професора Вуњака је међу првима ове врсте које промовише Академија с 
једне стране, а с друге стране њена тема – садржај обухвата једну од 
најзначајнијих компоненти развоја привреде у нашим условима. Добро је 
познато да инвестиционо, па и хипотекарно банкарство представља моторну 
снагу друштва, а посебно у кризним економским фазама развоја друштва, као 
што је данас и код нас и у свијету. 
 Аутентичност и поузданост текста гарантује врстан аутор који је 
проблематику банкарства сагледао и у теорији и у пракси. Свака његова 
поставка је теоријски заснована и у пракси провјерена. С друге стране 
гаранција је његов досадашњи обиман и квалитетан научни и стручни рад. 
Написао је и објавио више књига и десетине научних и стручних радова у 
земљи и иностранству. 
 Потпунију оцјену и суд даће, данас овдје, компетентни промотори, а 
потом и шира научна, стручна и општа јавност. Ја сам увјерен да ће 
монографија наићи на свеопште одобравање. Она ће бити добро штиво да се 
подсјете они који познају ову проблематику, а велике крости имаће они који 
мало знају о инвестиционом и хипотекарном банкарству, чиме ће ова 
монографија испунити своју друштвену функцију. 
 
 На крају истичем. 
 Објективна стварност, у коју спадају и овакве промоције, нас тјера и 
упозорава да ће само наука и научна (објективна) истина створити друштво 
по мјери човјека – способног и равноправног и ничим и ни од кога 
угроженог. 
 
 Х в а л а  ! 
 
 
 
 
  

 


