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Наставни предмет:  

БАЗЕ ПОДАТАКА 

Предметни наставник: Проф. др Владимир Ранковић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Модели података 
2. Системи за управљање базама података 
3. Нормализација података 
4. Индекси 
5. Трансакције 
6. Манипулација подацима помоћу SQL језика 
7. Објектне базе података 
8. Сопствена база података  
9. XML као модел података 
10. Дистрибуиране базе података 
11. Тригери 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

БАНКАРСТВО 

Предметни наставник: Проф. др Виолета Тодоровић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Иновативни банкарски послови  
2. Упоредна анализа репрезентативних банкарских криза 
3. Могућности и ограничења регулативе банкарског пословања 
4. Улога банака на тржишту капитала 
5. Модели мерења перформанси банкарског сектора 
6. Ликвидност банака у савременом регулаторном окружењу  
7. Међузависност финансисјких перформанси банака 
8. Развој Базел III стандарда капиталне адекватности 
9. Упоредна анализа перформанси банкарских секора земаља западног Балкана 
10. Трансформација ризика у савременом пословању банака 
11. Мерење профитабилности банака 
12. Регулаторне промене у савременом окружењу 
13. Депозитни потенцијал банака: секторска, валутна и рочна структура 
14. Кредитни ризик и послови кредитирања привреде 
15. Концепт и правци развоја система осигурања банкарских депозита 
16. Каматни ризик  и инвестициона активност банака 
17. Послови кредитирања становништва 
18. Управљање системским банкарским кризама 
19. Упоредна анализа међузависности финансијских индикатора банака 
20. Ризик солвентности и капитала банака 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

БУЏЕТСКО И ПОРЕСКО РАЧУНОВОДСТВО 

Предметни наставник: Проф. др Јасмина Богићевић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Рачуноводствени третман пореза на додату вредност 
2. Компатибилност и колизија пословног и пореског биланса  
3. Регулатива  буџетског рачуноводства 
4. Књиговодствено евидентирање нефинансијске имовине  
5. Књиговодствено евидентирање расхода и прихода 
6. Утврђивање и раподела резултата на примеру КБС 
7. Књиговодтвено обухватање издатака и примања 
8. Специфичности временских разграничења у буџетском рачуноводству 
9. Импликације примене готовинске основе у буџетском рачуноводству 
10. Финансијски извештаји корисника буџетских средстава 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ДИРЕКТНИ МАРКЕТИНГ 

Предметни наставник: Проф. др Милан Коцић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Убеђивачке могућносги мобилног маркетинга као медија директног маркетинга 

2. Базе података купаца као основа сегментације тржишта 

3. Заштита нрава потрошача у директном маркетингу 

4. В2С као облик директног маркетинга 

5. Компаративна анализа електронских и штампаннх каталога као ипсфумената директног 

маркетинга 

6. Усклађивање актавности директног маркетинга са осталим видовима интегрисаних 

маркетиншких комуникација 

7. Активности директног маркетинга усмерене на задржаеање постојећих и освајање нових 

потрошача 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИЈА ЕУ 

Предметни наставник: Проф. др  Саша Обрадовић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Зajeдничкa пoљoприврeднa пoлитикa зeмaљa члaницa EУ 
2. Улoгa Eврoпскe инвeстициoнe бaнкe у финaнсирaњу рeгиoнa   
3. Улoгa кoнкурeнциje у EУ 
4. Прoгрaми и фoндoви зa рaзвoj мaлих прeдузeћa у EУ 
5. Приoритeти рeгиoнaлнe пoлитикe EУ 
6. Спoљнoтргoвинскa рaзмeнa Србиje у oднoсу нa EУ 
7. Eврoпски oквир мoбилнoсти кaпитaлa  
8. Eврoпски мoнeтaрни систeм  
9. Пoзициja  Србиje сa aспeктa зajeдничкe пoљoприврeднe пoлитикe 
10. Угoвaрaњe и финaнсирaњe прoгрaмa из срeдстaвa EУ у српскoj приврeди 
11. Eфикaснoст зajeдничкe пoљoприврeднe пoлитикe у EУ 
12. Инвeстициje из зeмaљa EУ у Србиjи 
13. Рeгиoнaлнe рaзликe у EУ и спeциjaлизaциja прoизвoдњe 
14. Спoљнoтргoвинскa пoлитикa EУ кao фaктoр eкoнoмскoг рaстa 
15. Eфeкти мeрa eкoнoмскe пoлитикe нa eкoнoмски рaст EУ 
16. Рeгиoнaлни рaзвoj у EУ 
17. Кoмпaрaциja  рaзвиjeнoсти рeгиoнa EУ 
18. Прoстoрнa дистрибуциja и рeгиoнaлнa кoнцeнтрaциja eкoнoмскe aктивнoсти у EУ 
19. Прoблeм нeзaпoслeнoсти у зeмљaмa EУ 
20. Eкoнoмски рaст и стрaтeгиja рaзвoja EУ 
21. Aнaлизa функциoнисaњa Eврoпскe цeнтрaлнe бaнкe  
22. Слoбoднa тeмa 
23. Слoбoднa тeмa 
24. Слoбoднa тeмa 
25. Слoбoднa тeмa 
26. Слoбoднa тeмa 
27. Слoбoднa тeмa 
28. Слoбoднa тeмa 
29. Слoбoднa тeмa 
30. Слoбoднa тeмa 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТРГОВИНСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Предметни наставници: Проф. др Гордана Радосављевић, Доц. др Катарина Борисављевић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Стратегија диференцирања у трговини 
2. Карактеристике управљања асортиманом у трговини 
3. Стратегија позиционирања трговинских предузећа 
4. Фазе развоја институција трговине у каналима маркетинга 
5. Развој малопродаје  у Републици Србији 
6. Улога информационе технологије у унапређењу пословања трговинских предузећа 
7. Развој трговине на велико у Републици Србији 
8. Утицај фактора окружења на развој  трговине 
9. Глобална стратегија интернационализације малопродаје 
10. Развој савремених малопродајних формата 
11. Управљање маркетингом  у малопродаји 
12. Облици електронске малопродаје 
13. Развој иновација у трговини 
14. Примена система франшизинга у малопродаји 
15. Слободна тема 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА ИНДУСТРИЈЕ 

Предметни наставник: Проф. др Владимир Мићић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Настанак, развој и рефоме индустријске политике Европске уније  
2. Нова индустријска политика Европске уније – доприноси економији 
3. Утицај индустриjскe пoлитикe Европске уније на рaзвojу тeхнoлoшки интeнзивних 

индустриja 
4. Структура индустрије Европске уније – перформансе и трендови 
5. Инклузивни и oдрживи индустриjски рaзвoj 
6. Улога знања, технолошких иновација у одрживом индустријском расту 
7. Промена глобалне индустријске моћи  
8. Четврта индустријска револуција и развој Индустрија 4.0 
9. Карактеристике и трендови развоја индустрија земаља у развоју  
10. Локација индустрије и индустријски кластери 
11. Реиндустријализација као феномен савременог економког развоја 
12. Ниво развоја индустрије Р. Србије 
13. Структурне промене прерађивачке индустрије Републике Србије 
14. Транзициони биланс – деиндустријализација привреде Републике Србије 
15. Реиндустријализација у функцији економског развоја Републике Србије 
16. Утицај индустриjскe пoлитикe Европске уније нa индустриjску пoлитику Републике Србије 
17. Потенцијали развоја прехрамбене индустрије Републике Србије 
18. Агроиндустрија Републике Србије 
19. Могућности и ограниченја извоза индустријских производа из Републике Србије 
20. Конкурентност индустрије Републике Србије 
21. Значај аутомобилске индустрије за привредни развој Републике Србије 
22. Инвестиције упрерађивачкој индустрији Републике Србије 
23. Развој индустрије Републике Србије – перформансе и трендови 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИЈА ЈАВНОГ СЕКТОРА 

Предметни наставници: Проф. др Властимир Лековић, Проф. др Владан Ивановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Државна интервенција у функцији отклањања тржишних неуспеха 
2. Тржишна ефикасност и социјална правичност у савременој теорији и пракси  
3. Предности и недостаци јавног сектора у тржишној економији - емпиријска анализа 
4. Карактеристике јавног сектора у савременој тржишној привреди  
5. Јавно-приватно пратнерство као начин решавања комуналних проблема 
6. Кључни узрочници корупције и њене економске последице  
7. Међузависност тржишта и државе у модерној економији 
8. Кључни аспекти јавног сектора у Републици Србији  
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Предметни наставник: Проф. др Лела Ристић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Управљање аграрним и руралним развојем у савременим условима 
2. Биоекономија и циркуларни модел пољопривреде 
3. Примена савремених технологија у агробизнису 
4. Дигитализација пољопривреде и руралних подручја 
5. Прецизна пољопривреда као савремени вид развоја аграра 
6. Економски и неекономски аспекти производње и промета генетски модификоване (ГМ) 

хране 
7. Друштвено-економски значај развоја органске производње 
8. Аграрни и рурални развој у теорији и пракси 
9. Настанак и примена концепта „паметних села“ 
10. Међународне организације значајне за развој пољопривреде 
11. Кључне тенденције на међународном тржишту аграрних производа и њихов значај за 

Републику Србију 
12. Значај Агенде 2030 за одрживи развој пољопривреде 
13. Заједничка аграрна политика Европске уније за период 2021-2027. године 
14. Развој пољопривреде и руралних подручја у земљама Западног Балкана 
15. Развој пољопривреде и руралних подручја Републике Србије у процесу приступања 

Европској унији 
16. Значај ИПАРД програма за пољопривреду и рурални развој Републике Србије 
17. Кључна питања ревитализације аграра и руралне економије Републике Србије 
18. Економска диверзификација и демографска ревитализација руралних подручја Републике 

Србије 
19. Хетерогеност и перспективе економских субјеката у аграру Републике Србије 
20. Међусобни утицаји развоја руралних подручја и туризма 
21. Локалне иницијативе за ефикасно функционисање аграра и побољшање квалитета 

живота у руралним подручјима 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА 

Предметни наставници: др Виолета Домановић и др Слађана Савовић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Основне врсте предузећа 
2. Посебне врсте предузећа 
3. Специфичности финансирања малих и средњих предузећа  
4. Изазови интернационализације пословања предузећа  
5. Еластичност тражње као детерминанта прихода предузећа 
6. Тржишна структура и ефикасност пословања предузећа 
7. Приступи анализе конкуренције у савременом пословном окружењу 
8. Теоријско-методолошки аспекти мерења продуктивности 
9. Механизми унапређења продуктивности у савременом пословном окружењу 
10. Компензације, подстицаји и мотивација људских ресурса у функцији унапређења 

продуктивности рада  
11. Класификација трошкова и ефикасност пословања предузећа 
12. Теоријско-методолошки аспекти економичности 
13. Теоријско-методолошки аспекти профита 
14. Теоријско-методолошки аспекти рентабилности 
15. Управљање рентабилношћу у савременом пословном окружењу 
16. Интерни и екстерни механизми контроле акционарских друштава 
17. Циљеви предузећа у савременом пословном окружењу 
18. Значај визије, мисије и циљева предузећа  
19. Карактеристике друштвено одговорног предузећа 
20. Слободна тема 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема  
27. Слободна тема  
28. Слободна тема  
29. Слободна тема  
30. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА ПРИРОДНИХ И ПРИВРЕДНИХ РЕСУРСА 

Предметни наставник: др Никола Бошковић, доцент 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Мере економске политике у процесу валоризације коришћења природних ресурса 
2. Еколошке предности коришћења обновљивих енергетских ресурса   
3. Економска валоризација природних ресурса у Републици Србији 
4. Уљани шкриљци као перспективни енергетски ресурс у Републици Србији 
5. Економски значај водних ресурса као енергетског ресурса у Републици Србији  
6. Могућности интензивнијег коришћења биомасе у Републици Србији 
7. Улога природних туристичких ресурса у привредном развоју Републике Србије 
8. Слободна тема 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА 

Предметни наставник: др Никола Бошковић, доцент 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Утицај потрошње иностраних туриста на развој економије једне земље  
2. Анализа развоја туризма у урбаним дестинацијама у Републици Србији 
3. Улога туризма у економском развоју планинских подручја у Републици Србији 
4. Улога интернет технологија у развоју туризма 
5. Одрживи развој туризма у планинским подручјима у Републици Србији 
6. Одрживи развој туризма у бањским дестинацијама у Републици Србији 
7. Улога водних ресурса у развоју рекреативног туризма у Републици Србији 
8. Слободна тема 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМСКА КИБЕРНЕТИКА 

Предметни наставник: Доц. др Дејана Златановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Oргaнизaциja кao кибeрнeтски систeм 
2. Meнaџмeнт и Oргaнизaциoнa кибeрнeтикa   
3. Принципи Опште теорије система  као научног инструментаријума Кибeрнeтикe  
4. Структура и функционисање кибeрнeтских система 
5. Feedback кoнтрoла система  
6. Кибернетска концептулизација комплексности 
7. Кибeрнeтски прилaзи упрaвљaњу кoмплeкснoшћу  
8. Модели Организационе кибернетике 
9. Системске метафоре као холистички инструменти концептуализовања комплексних 

проблема 
10. Модел система способног да опстане у (ре)дизајнирању организације 
11. Комбиновање Организационе кибернетике и других системских прилаза менаџменту 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ЕКОНОМСКЕ ДОКТРИНЕ 

Предметни наставници: Проф. др Гордана Марјановић, доц. др Владимир Михајловић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Место и улога маргиналистичког правца у развоју економске мисли 
2. Оцена и критика класичне политичке економије 
3. Кејнзијански и новокејнзијански приступ економској политици – упоредна анализа 
4. Теоријске контроверзе о односу инфлације и незапослености 
5. Улога тржишног механизма у економској теорији 
6. Доприноси нове класичне макроекономије – Лукасова критика 
7. Оцена ефикасности економске политике економике понуде 
8. Кретања на тржишту рада у моделима нових кејнзијанаца 
9. Доприноси М. Фридмана развоју савремене економске теорије 
10. Улога очекивања у моделима монетариста и нових класичара 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Предметни наставник: Др Зоран Калинић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. B2B модел електронске трговине 
2. В2С модел електронске трговине 
3. С2С модел електронске трговине 
4. Модели електронских тржишта 
5. On-line аукције 
6. Интернет решења у функцији маркетинга 
7. Облици дигиталног оглашавања 
8. Сервиси eлектронскe управe 
9. Е-ланци снабдевања 
10. Интернет банкарство 
11. Примена паметних картица у електронском пословању 
12. Веб сервиси за плаћање на Интернету 
13. Дигитални новац 
14. Мобилни системи плаћања 
15. Електронске берзе  
16. Безбедност електронског пословања 
17. Системи заштите у електронском пословању 
18. Електронско осигурање 
19. Електронско пословање у саобраћају 
20. Електронско пословање у туризму и хотелијерству 
21. Мобилно пословање 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Предметни наставник: Проф. др Владимир Ранковић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Мобилно рачунарство 
2. Интернет у економији 
3. Интернет банкарство 
4. Пиратерија дигиталних садржаја 
5. Безбедност података на Интернету 
6. Апликативни софтвер у економији 
7. Сервиси базирани на локацији 
8. Е-учење и учење на даљину 
9. Мобилно плаћање 
10. Друштвене мреже и е-пословање 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Предметни наставник: Доц. др Драгана Рејман Петровић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Информациони системи  у државној управи 
2. Информациони системи  у јавним предузећима 
3. Информациони системи за подршку процесима у пореској управи 
4. Информациони системи  у јавно-комуналним  предузећима 
5. Информациони системи за управљање банкарским пословањем 
6. Информациони системи за управљање берзанским пословањем 
7. Информациони системи за управљање брокерским пословањем 
8. Информациони системи осигуравајућих компанија 
9. Информациони системи  за планирање ресурса предузећа (ЕRP системи) 
10. Информациони системи  за управљање људским ресурсима 
11. Информациони системи  за менаџмент односима са купцима 
12. Информациони системи  за менаџмент ланцима снабдевања 
13. Информациони системи  за управљање квалитетом 
14. Информациони системи за подршку процесима набавке  
15. Информациони системи за подршку процесима продаје производа/услуга 
16. Информациони системи  за управљање залихама 
17. Информациони системи  за подршку пословања туристичких агенција 
18. Информациони системи  у хотелијерству 
19. Информациони системи  за финансијско књиговодство 
20. Информациони системи  за материјално књиговодство 
21. Информациони системи  за основна средства 
22. Информациони системи  за обрачун зарада запослених 
23. Слободна Тема 1 
24. Слободна Тема 2 
25. Слободна Тема 3 
26. Слободна Тема 4 
27. Слободна Тема 5 
28. Слободна Тема 6 
29. Слободна Тема 7 
30. Слободна Тема 8  
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Наставни предмет:  

ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА 

Предметни наставник: проф. др Вељко Маринковић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Коњуктурна истраживања 
2. Примена техника скалирања у истраживању тржишта 
3. Мерење и предвиђање тражње 
4. Примена пројективних техника у истраживању тржишта 
5. Електронски аспекти истраживања тржишта  
6. Анализа и интерпретација примарних података 
7. Експлоративно истраживање тржишта 
8. Истраживање тржишта млечних производа 
9. Истраживање тржишта мобилних телефона 
10. Мерење квалитета услуга студентских поликлиника 
11. Истраживање тржишта туристичких агенција 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема  
14. Слободна тема  
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Предметни наставник: Проф. др Срђан М. Ђинђић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Јавне финансије у новом веку 
2. Јавне финансије локалних јединица власти 
3. Структура, развој и одреднице државне активности 
4. Теоријски (емпиријски) инструменти јавних финансија 
5. Јавни расходи   
6. Јавна добра  
7. Екстерни ефекти: проблеми и решења 
8. Образовање 
9. Социјално осигурање 
10. Социјална заштита 
11. Прерасподела дохотка: концептуална питања 
12. Јавни приходи  
13. Опорезивање, расподела дохотка, ефикасност и правичност 
14. Развој и реформа пореског система: теорија и пракса у Србији (ЕУ, ОЕЦД)  
15. Финансирање дефицитом 

16-20. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

КОМПАРАТИВНИ ЕКОНОМСКИ СИСТЕМИ 

Предметни наставници: Проф. др Властимир Лековић, Проф. др Владан Ивановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Кључни аспекти тржишног либерализма и његова дугорочна одрживост 
2. Неолиберализам и светска економска криза 
3. Институционалне претпоставке економског раста и развоја 
4. Утицај глобалне економске кризе на националну економију 
5. Теорија тржишне регулације и њена практична примена у развијеним тржишним 

економијама 
6. Друштвено-економски услови настанка и развоја модела социјално-тржишне привреде - 

искуство Немачке 
7. Карактристике и специфичности економског система Јапана 
8. Међусобни однос економије и политике у савременој тржишној привреди 
9. Глобалне друштвене промене и проблеми транзиције 
10. Значај институционалних промена за успешност процеса транзиције 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МАКРОЕКОНОМСКА АНАЛИЗА 

Предметни наставници: Проф. др Гордана Марјановић, доц. др Владимир Михајловић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Савремене тенденције у макроекономској теорији 
2. Цикличне флуктуације макроекономске активности 
3. Теорија равнотежних привредних циклуса и теорија реалних пословних циклуса – 

компаративна анализа 
4. Теорија политичких циклуса 
5. Савремени приступи у макроекономској теорији 
6. Шокови понуде као извори цикличних флуктуација 
7. Управљање агрегатном тражњом – монетаристички и приступ нових класичара 
8. Номиналне и реалне ригидности – извори макроекономске нестабилности 
9. Мандел-Флемингов модел – оцена и критика 
10. Доприноси Р. Лукаса развоју макроекономских модела 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МАРКЕТИНГ 

Предметни наставник: Проф. др Милан Коцић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Друштвена одговорност и репутадија предузећа 

2. Етичка питања у поступку формирања цена 

3. Фазе у изградњи бренда 

4. Улога паковања у поступку тржишног позиционирања 

5. Маркетинг база података као основа директног маркетинга 

6. Изазови у увођењу новог производа 

7. Конфликти у каналима комуницирања 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема  

10. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

MAТEМAТИКA У EКOНOМИJИ 

Предметни наставник: Бojaнa Бoрoвичaнин  

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Meтрички прoстoри 
2. Нeпрeкиднoст функциja 
3. Дифeрeнциjaлни рaчун функциja вишe нeзaвиснo прoмeнљивих и њeгoвa примeнa 
4. Примeнa oдрeђeнoг интeгрaлa 
5. Низoви рeaлних брojeвa 
6. Вeктoрски прoстoри 
7. Maтeмaтичкo рeшaвaњe финaнсиjских прoблeмa 
8. Eлeмeнти кoмбинaтoрикe 
9. Диoфaнтoвe jeднaчинe 
10. Eлeмeнти тeoриje грaфoвa 
11. Пoлинoми 
12. Aлгeбaрскo рeшaвaњe jeднaчинa 
13. Нумeричкo рeшaвaњe aлгeбaрских jeднaчинa 
14. Maтрицe 
15. Дeтeрминaнтe 
16. Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe вишeг рeдa 
17. Нoрмaлни систeми дифeрeнциjaлних jeднaчинa 
18. Пaрциjaлнe дифeрeнциjaлнe jeднaчинe првoг рeдa 
19. Eлeмeнти нумeричкe aнaлизe 
20. Бинoмни и пoлинoмни кoeфициjeнти  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

MEЂУНАРОДНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Предметни наставник:  Доц. др Ненад Јанковић,  
 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Савремене тенденције у међународном кретању капитала  
2. Монетарна интеграција земаља Европске уније 
3. Избор режима девизног курса у функцији унапређења конкурентности националне привреде 
4. Економски потенцијал Кине 
5. Страх од флуктуирања девизног курса 
6. Активности Европске инвестиционе банке 
7. Утицај промене девизног курса на смањење екстерне неравнотеже 
8. Народна банка Србије као део девизног система  
9. Активности Европске банке за обнову и развој у Републици Србији 
10. Стање и перспективе међународног монетарног система 
11. Значај кредитирања извозних послова 
12. Конкурентност српске привреде према Светском економском форуму 
13. Европска унија као најзначајнији трговински партнер Србије 
14. Значај ЦЕФТА споразума за спољнотрговинску размену Србије 
15. Улога и функционисање Развојне банке БРИКС земаља 
16. Улога евра у међународном монетарном систему 
17. Ефекти страних директних инвестиција на земљу домаћина 
18. Активности Светске банке у Републици Србији 
19. Улога и функционисање Међународног монетарног фонда у савременим условима 
20. Евротржиште као фактор динамичног раста међународног кретања капитала 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ 

Предметни наставник: Проф. др Срђан Шапић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Значај и карактеристике међународног истраживања тржишта 
2. Процес селекције и избора иностраних тржишта 
3. Стратегије уласка на међународна тржишта 
4. Међународна димензија и карактеристике производа  
5. Цена као инструмент међународног макретинг микса 
6. Значај, улога и карактеристике канала продаје у међународном маркетингу 
7. Интегрална промоција у међународном маркетингу 
8. Слободна тема 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МЕЂУНАРОДНO ПОСЛОВАЊЕ 

Предметни наставник: Проф. др Срђан Шапић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Димензије међународног пословног окружења 
2. Утицај културе на међународно пословање предузећа 
3. Значај и особености извозног пословања 
4. Лиценца и франшиза као стратегије интернационализације пословања 
5. Стратегија страних директних инвестиција у међународном пословању предузећа 
6. Значај и карактеристике међународних стратегијских алијанси 
7. Менаџмент људским ресурсима у међународном пословању 
8. Модели међународних органзационих структура 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ УСЛУГА 

Предметни наставник: Проф. др Срђан Шапић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Истраживање тржишта услужних организација 
2. Развој дугорочних односа са потрошачима 
3. Креирање услужног производа као елемента маркетинг микса 
4. Услужни амбијент као елемент маркетинг микса 
5. Цена као елемент маркетинг микса 
6. Канали дистрибуције услуга као елемент маркетинг микса 
7. Стратегије интегрисаног маркетинг комуницирања услуга 
8. Слободна тема 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МЕНАЏМЕНТ У СПОЉНОЈ ТРГОВИНИ 

Предметни наставник: др Гордана Миловановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Економски ефекти промена спољнотрговинског система Републике Србије 
2. Анализа трговинског биланса Републике Србије 
3. Институционалне промене у функцији унапређења спољнотрговинске позиције 

Републике Србије 
4. Статички ефекти царинске уније 
5. Динамички ефекти царинске уније 
6. Утицај страних директних инвестиција на текући биланс Републике Србије 
7. Изазови извоза аграрног сектора Репубике Србије 
8. Економски ефекти царина 
9. Субвенције као извозна промоција 
10. Ефективна царинска заштита 
11. Ефекти добровољног ограничења извоза 
12. Субенције и компензаторне царине 
13. Улога и значај дизајна за повећање извоза 
14. Емпријско истраживање промене структуре трговине 
15. Оптимална мултилатерална трговинска политика 
16. Трговински блокови и трговински ратови у међуратном периоду 
17. Утицај трговинског рата САД-Кина на глобалне ланце вредности 
18. Промоција међународне трговине у условима глобалне нестабилности 
19. Квантитативна анализа извозних цена у условима опште равнотеже 
20. Утицај новог протекционизма на извоз аутомобилске индустрије 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема  
26. Слободна тема  
27. Слободна тема  
28. Слободна тема  
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МЕНАЏМЕНТ У ТУРИЗМУ И ХОТЕЛИЈЕРСТВУ 

Предметни наставници: Проф. др Гордана Радосављевић, Доц. др Катарина Борисављевић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Финансијски аспекти пословања предузећа у туризму 
2. Примена франшизинга  у туризму 
3. Промотивне активности  у туризму 
4. Стратегије интернационализације у туризму 
5. Развој корпоративних хотелских ланаца 
6. Мотивисање и обука запослених у хотелијерству 
7. Анализа развоја културног туризма у Републици Србији 
8. Утицај економских фактора  на развој туризма у  Републици Србији 
9. Сегментација тражње  у хотелијерству 
10. Маркетинг стратегија диференцирања у туризму 
11. Глобални трендови у туризму 
12. Тенденције у развоју туристичких агенција  
13. Политика цена у хотелијерству    
14. Развој авио саобраћаја у Републици Србији 
15. Слободна тема 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема 

 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МИКРОЕКОНОМИЈА 

Предметни наставници: Проф. др Љиљана Максимовић,  Проф. др Милан Костић 

 

Темe или тематске области завршних радова 

1. Примена теорије понашања потрошача у микроекономској анализи 
2. Економска неефикасност тржишних структура са ограниченом конкуренцијом 
3. Савремена транснационална корпорација (ТНК) у условима глобализације 
4. Политика заштите конкуренције у Р. Србији 
5. Подстицање конкурентности привреде  Р.Србије 
6. Монополска дискриминација потрошача помоћу цена 
7. Билатерални монопол на тржишту радне снаге – пример Р. Србије 
8. Картелски споразуми и нарушавање конкуренције у Р. Србији 
9. Регулација монопола у развијеним привредама 
10. Злоупотреба доминантног положаја предузећа и политика заштите конкуренције 
11. Политика заштите конкуренције у ЕУ и САД 
12. Монополска тржишна структура и могућности ограничавања монополске моћи 
13. Монопсонско тржиште и начини његовог регулисања   
14. Екстерни ефекти и политика државе 
15. Олигополи у привреди Р. Србије 
16. Примена теорије игара у економској анализи 
17. Баријере за улазак на олигополско тржиште 
18. Картелски споразуми и нарушавање конкуренције у ЕУ 
19. Монополистички конкурентно тржиште и његова актуелност 
20. Утицај асиметричних информација на неефикасност тржишта 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

МОНЕТАРНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Предметни наставник: Проф. др Срђан Фуртула 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Трансмисиони механизми монетарне политике 
2. Конфликтност циљева монетарне политике 
3. Режим девизног курса у Србији 
4. Незванична евроизација у Србији 
5. Евроизација и валутни одбор као стратегије таргетирања девизног кура 
6. Стратегија таргетирања инфлације 
7. Интервенције на девизном тржишту као инструмент монетарне политике 
8. Појам и институционалне карактеристике централне банке 
9. Независност централне банке и начини њеног остваривања 
10. Анализа достигнутог степена независности Народне банке Србије 
11. Инструменти монетарног регулисања централних банака у зависности од степена 

развијености финансијског система 
12. Операције на отвореном тржишту као инструмент монетарне политике 
13. Политика стопе обавезних резерви у функцији монетарне контроле 
14. Инструменти монетарног регулисања Народне банке Србије 
15. Стратегија монетарног регулисања Народне банке Србије 
16. Референтна каматна стопа Народне банке Србије 
17. Oсновни и помоћни инструменти монетарног регулисања Народне банке Србије  
18. Стабилност цена као основи циљ монетарне политике Народне банке Србије 
19. Стабилност цена и запосленост као конфликтни циљеви монетарне политике 
20. Монетарна политика Европске централне банке 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

НАУКА О МЕНАЏМЕНТУ 

Предметни наставник: Доц. др Дејана Златановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Стрaтeгиje рaзвoja Нaукe o мeнaџмeнту 
2. Систeмскo мишљeњe кao нaучни инструмeнтaриjум сaврeмeнe Нaукe o мeнaџмeнту 
3. Структура систeмa  
4. Функциoнисaње система  
5. Систeмскa кoнцeптуaлизaциja упрaвљaчких прoблeмa у прeдузeћимa 
6. Системске метафоре као холистички инструменти решавања управљачких проблема у 

предузећима  
7. Евалуација примене системских методологија у управљању проблемским ситуацијама у 

предузећима 
8. Комбинована употреба системских методологија у управљању проблемским ситуацијама 
9. Интeрaктивнo плaнирaњe у управљању проблемским ситуацијама  
10. Комбиновање Интерактивног планирања и других системских прилаза менаџменту 
11. Moдeли Нaукe o мeнaџмeнту у управљању комплексношћу и ризиком 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Предметни наставник: Проф. др Петар Веселиновић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Кључне детерминанте функционисања савремених тржишних економија  
2. Утицај процеса глобализације на функционисање националне економије  
3. Инвестиције као фактор економског развоја Републике Србије 
4. Улога фискалне консолидације у економском развоју Републике Србије  
5. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Републике Албаније 
6. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Републике Бугарске 
7. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Републике Турске 
8. Кретање јавног дуга Републике Србије у периоду од  2000 до 2018. године  
9. Образовање у функцији eкoнoмског рaзвoаj Рeпубликe Србиje   
10. Улога финансијског сектора  у динамизирању привредног раста Републике Србије  
11. Eкoнoмскa стaбилнoст и oдрживи рaзвoj приврeдe Рeпубликe Србиje : изaзoви у нaрeднoм 

пeриoду 
12. Институциoнaлнa рeшeњa у функциjи рaвнoмeрнoг рeгиoнaлнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje 
13. Утицaj глoбaлнe рeцeсиje нa прoмeну мoдeлa рaстa 
14. Размештај индустрије као инструмент регионалног развоја 
1. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Аранђеловац 
2. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Горњи 

Милановац 
3. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Рача 
4. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Баточина 
5. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Параћин 
6. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Ћуприја 
7. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Свилајнац 
8. Слободна тема  
9. Слободна тема  
10. Слободна тема  
11. Слободна тема  
12. Слободна тема  
13. Слободна тема  
14. Слободна тема  
15. Слободна тема  
16. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА 

Предметни наставници: Проф. др Предраг Мимовић, Проф. др Микица Дреновак 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Операциона истраживања – стање и перспективе 
2. Линеарно програмирање – примена у економији 
3. Целобројно линеарно програмирање 
4. Разломљено линеарно програмирање 
5. Параметарско линеарно програмирање 
6. Квадратно програмирање 
7. Марковљеви ланци 
8. Транспортни проблем 
9. Теорија игара 
10. Мрежно планирање 
11. Проблем асигнације 
12. Математички модели управљања залихама 
13. Редови чекања 
14. Динамичко програмирање 
15. Слободна тема 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема 
21. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 

Предметни наставник: Проф. др Весна Стојановић-Алексић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Национална култура као фактор организационе структуре предузећа 
2. Организациона култура и структура 
3. Утицај окружења на параметре организационе структуре 
4. Утицај технологије на параметре организационе структуре 
5. Утицај развојних стратегија на организациону структуру 
6. Утицај конкурентских стратегија на организациону структуру 
7. Утицај мотивације на задовољство запослених  
8. Групе у организацији 
9. Тимови и тимски рад у организацији 
10. Управљање конфликтима у организацији 
11. Личне карактеристике запослених као фактори организационог понашања 
12. Моћ у организацији 
13. Регрутовање запослених као фаза формирања организационог колектива 
14. Анализа посла као фаза формирања организационог колектива 
15. Дивизиони модел организационе структуре 
16. Матрични модел организационе структуре 
17. Савремени модели организационе структуре 
18. Улога лидера у процесу управљања организационим променама 
19. Мотивисање запослених за организационе промене 
20. Савремени изазови у организацији предузећа 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОСИГУРАЊЕ 

Предметни наставници: Доц. др Злата Ђурић, Доц. др Владимир Станчић 
 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Облици организовања делатности осигурања у свету и у Републици Србији 
2. Оснивање, пословање и управљање акционарским друштвом за осигурање 
3. Улога и начин формирања тарифа осигурања 
4. Економика осигурања 
5. Надзор над пословањем осигуравајућих друштава у Републици Србији 
6. Инвестициона делатност друштава за осигурање 
7. Анализа пословања друштава за неживотно осигурање у Републици Србији 
8. Компаративна анализа пословања друштава за животно осигурање у Републици Србији са 

земљама у региону 
9. Компаративна анализа пословања друштава за неживотно осигурање у Републици Србији са 

земљама у региону 
10. Понуда осигуравајућих покрића на тржишту неживотних осигурања у Републици Србији 
11. Понуда осигуравајућих покрића на тржишту животних осигурања у Републици Србији 
12. Специфичности пословања друштава за осигурање 
13. Имовина и фондови друштава за осигурање 
14. Маргина солвентности 
15. Диверсификација ризика у осигурању 
16. Управљање ризицима у осигурању 
17. Улога и значај посредника и заступника у осигурању 
18. Канали продаје осигурања 
19. Ликвидација штета у осигурању 
20. Теоријски и практични значај реосигурања 
21. Компаративна анализа понуда животних осигурања на тржишту Републике Србије 
22. Компаративна анализа понуда неживотних осигурања на тржишту Републике Србије 
23. Економске детерминанте тражње за осигурањем 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  

 

40 
 

 

Наставни предмет:  

ОСНОВЕ БЕРЗАНСКОГ ПОСЛОВАЊА 

Предметни наставник: Проф. др Верољуб Дугалић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Нaстaнaк и рaзвoj берзи. 
2. Функциje бeрзи. 
3. Бeoгрaдскa бeрзa. 
4. Tргoвaњe нa Бeoгрaдскoj бeрзи. 
5. Кoнтрoлa и нaдзoр нa Бeoгрaдскoj бeрзи 
6. Инфoрмисaњe кao функциja Бeoгрaдскe бeрзe. 
7. BELEXFIX. 
8. Цeнтрaлни рeгистaр. 
9. Клиринг и сaлдирaњe. 
10. Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти. 
11. Бeрзaнски пoслoви. 
12. Бeрзaнски пoсрeдници. 
13. Aкциje кao бeрзaнски мaтeриjaл. 
14. Цeнe aкциja и њихoвo изрaчунaвaњe. 
15. Фундaмeнтaлнa aнaлизa цeнa aкциja. 
16. Teхничкa aнaлизa цeнa aкциja. 
17. Прaктичнa примeнa тeхничкe aнaлизe цeнa aкциja. 
18. Пoкaзaтeљи цeнa нa тржишту aкциja. 
19. Прoсeци цeнa aкциja. 
20. Индeкси цeнa aкциja. 
21. Oпциje. 
22. Фjучeрси. 
23. NYSE. 
24. NASDAQ. 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Предметни наставници: Проф. др Милена Јакшић,  Доц. др Милка Грбић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Цикличне флуктуације макроекономских величина 
2. Упоредна анализа економских политика на старни агрегатне тражње 
3. Анализа тржишта рада и незапослености у Републици Србији  
4. Тенденције и ограничења економског раста у Републици Србији  
5. Тржиште добара и новчано тржиште – IS-LM модел 
6. Девизно тржиште и политика девизног курса 
7. Карактеристике алтернативних тржишних структура 
8. Слободна тема 
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМИЈЕ 

Предметни наставник: Проф. др Саша Обрадовић, Доц. др Немања Лојаница 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Компаративна анализа кретања макроекономске активности у Србији и ЕУ 
2. Финансирање привредног развоја домаћом штедњом 
3. Реалне и номиналне варијабле, дефлатори и индекси цена у макроекономији 
4. Ефикасност макроекономске политике у привреди Србије 
5. Макроекономске импликације монетарне политике у малој отвореној економији 
6. Специфичности економске политике у сузбијању Глобалне кризе 
7. Значај теорије реалних пословних циклуса за макроекономска истраживања 
8. Макроекономске импликације демографског старења становништва у Србији 
9. Макроекономска стабилност и кретање сиромаштва у Србији 
10. Макроекономски циљеви у савременим економским условима 
11. Незапосленост и миграције радне снаге у земљама у транзицији 
12. Фискална политика у основним макреокономским моделима 
13. Значај екстерних извора финансирања за привредни развој Србије 
14. Ефекти државних издатака на управљање агрегатном тражњом 
15. Филипсова крива у савременим економским условима 
16. Основни економски трендови и изазови у привреди Србије 
17. Утицај регионалних диспаритета на привредна кретања у Србији 
18. Хумани капитал као фактор привредног раста Србије 
19. Сиромаштво и социјална искљученост у Србији 
20. Утицај јавног дуга на привредни раст и развој Србије 
21. Утицај режима девизног курса на макроекономске перформансе 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОСНОВИ МЕЂУНАРОДНЕ ТРОВИНЕ 

Предметни наставник: др Гордана Миловановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Спољнотрговинска политика Републике Србије у контексту европског интеграционог 
порцеса 

2. Структурне реформе у функцији повећања извоза балканских земаља 
3. Утицај Светске трговинске организације на регулацију глобалне трговине 
4. Финансирање спољнотрговинских трансакција 
5. Утицај протекционистичке трговинске политике на економски развој 
6. Конкурентност извоза из Репулике Србије 
7. Међународни транфер технологија у функцији повећања извоза 
8. Анализа обима, структуре и географске усмерености извоза из Републике Србије 
9. Међународна размена услуга 
10. Улога институција у унапређењу извоза земаља у транзицији 
11. Утицај страних директних инвестиција на решавање платнобилансних и развојних 

проблема Републике Србије 
12. Оптимална динамика финансирања инвестиционих пројеката 
13. Спољнотрговинска сарадња Републике Србије и суседних земаља 
14. Спољнотрговинска размена Републике Србије и земаља еврозоне 
15. Утицај глобалне трговине на привредни развој Републике Србије 
16. Међународни трговински преговори 
17. Анализа извоза из Репулике Србије на европско тржиште 
18. Стране инвестиције, спољна трговина и економски раст у Републици Србији 
19. Структура глобалне трговине 
20. Слободна тема 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема  
26. Слободна тема  
27. Слободна тема  
28. Слободна тема  
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2019/20.  
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Наставни предмет:  

ОСНОВИ СТАТИСТИКЕ 

Предметни наставник: др Марина Милановић, доцент 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Оцењивање аритметичке средине основног скупа – на примеру... 
2. Оцењивање и тестирање пропорције основног скупа – на примеру... 
3. Тестирање статистичких хипотеза засновано на једном узорку у анализи... 
4. Модел анализе варијансе са једним фактором – на примеру... 
5. Примена хи-квадрат теста у анализи... 
6. Прост линеарни регресиони модел и његова примена у оцењивању и предвиђању – на 

примеру... 
7. Проста линеарна регресија у истраживању тржишта – на примеру... 
8. Тестирање значајности регресионе везе у анализи... 
9. Корелациона анализа – на примеру... 
10. Непараметарски тестови у случају једног узорка – на примеру... 
11. Непараметарски тестови засновани на два узорка – на примеру... 
12. Декомпозиција временских серија – на примеру... 
13. Анализа тренд компоненте временских серија – на примеру... 
14. Анализа сезонских варијација – на примеру... 
15. Екстраполација тренда сезонских временских серија – на примеру... 
16. Вишеструки линеарни регресиони модел и његова примена у оцењивању и предвиђању – 

на примеру... 
17. Дескриптивне мере: упоредна анализа; предности и недостаци – на примеру... 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ПЛАТНИ ПРОМЕТ 

Предметни наставник: Доц. др Ненад Томић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Системи међубанкарског обрачуна у Европској унији  
2. Упоредна анализа репрезентативних бруто система међубанкарских плаћања 
3. Појам и карактеристике механизама за салдирање хартија од вредности 
4. Употреба готовог новца у савременом платном промету 
5. Методе плаћања у електронској трговини 
6. Репрезентативни модели мобилних дигиталних новчаника 
7. Дистрибутивни системи електронског банкарства 
8. Тенденције развоја електронског платног промета 
9. Безготовинска плаћања у платном промету Републике Србије 
10. Електронска трговина хартијама од вредности у Републици Србији 
11. Реформе платног промета Републике Србије у циљу приближавања стандардима Европске 

уније 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ПОНАШАЊЕ ПОТРОШАЧА 

Предметни наставник: проф. др Вељко Маринковић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Друштвене детерминанте понашања потрошача 
2. Пројекција профитабилности потрошача 
3. Програми лојалности као инструмент унапређења односа са потрошачима 
4. Методи и технике мотивационих истраживања 
5. Улоге чланова породице приликом избора марки производа  
6. Анализа карактеристика и специфичности тржишта деце потрошача 
7. Анализа потрошача на пословним тржиштима 
8. Креирање и испоручивање вредности потрошачима 
9. Психографска анализа потрошача  
10. Процес доношења одлука потрошача 
11. Примена националних барометара у поступку мерења сатисфакције потрошача 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема  
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Предметни наставници: Проф. др Предраг Станчић, Доц. др Милан Чупић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Процена ризика и очекиваног приноса улагања 
2. Цена капитала предузећа 
3. Пројекција токова готовине од инвестиционог пројекта 
4. Савремене методе за оцену и рангирање инвестиционих пројеката 
5. Инвестиционо одлучивање у условима неизвесности 
6. Финансијско управљање готовином и краткорочним хартијама од вредности 
7. Финансијско управљање потраживањима од купаца 
8. Финансијско управљање залихама 
9. Формални поступак емисије и процена суштинске вредности акција 
10. Емисија и процена суштинске вредности корпоративних обвезница 
11. Осигурани и неосигурани краткорочни извори финансирања 
12. Прибављање имовине лизингом 
13. Управљање ризиком применом финансијских деривата  
14. Теорије и типови дивидендне политике 
15. Структура капитала и вредност предузећа 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ 

Предметни наставник: Дoц. др Јелена Ерић Нилсен 

 

1. Идентификовање и анализа прилике као услов оснивања предузетничког подухвата  
2. Извори и методе генерирања нових пословних идеја  
3. Internet of Things – улога технолошких трендова у отпочињању предузетничког подухвата 
4. Стратегије оснивања предузетничког подухвата  
5. Карактеристике предузетника и механизми подршке у процесу оснивања предузетничког 

подухвата  
6. Бизнис план – структура и примена  
7. Значај и улога тимског рада у развоју предузетничког подухвата 
8. Специфичности и изазови у развоју високотехнолошких предузетничких подухвата 
9. Crowdfunding финансирање предузетничких подухвата у креативним индустријама   
10. Примена концепта shared economy у предузетништву 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ПРИВРЕДНО ПРАВО 

Предметни наставник: Проф. др Мирјана Кнежевић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Моралне и правне норме у савременом свету 
2. Субјекти правних односа  
3. Како савладати вештину сачињавања и тумачења уговора привредног права 
4. Правна култура економисте и техника преговарања код састављања уговора привредног 

права 
5. Однос Привредног права и економских наука 
6. Индивидуална обележја привредних друштава  
7. Законски третман оснивања привредног друштва  
8. Законски и статутарни заступници привредних друштава 
9. Корпоративно управљање 
10. Стечај и ликвидација - посебан осврт на законски оквир и праксу у Србији 
1. Оснивање и пословање јавних предузећа - улога корпоративног управљања у јавним 

предузећима 
2. Банка као привредни субјект на организованом тржишту капитала 
3. Берзе у домаћем законодавству 
4. Правни положај друштва за осигурање  
5. Уговор о продаји 
6. Правни посао посредовања и заступања 
7. Уговор о ускладиштењу 
8. Уговор о шпедицији 
9. Уговор о грађењу (одговорност за недостатке грађевине) 
10. Уговори о туристичким услугама 
11. Врсте банкарских послова 
12. Поступак издавања банкарских гаранција 
13. Акредитивно пословање банака 
14. Појам, улога и значај меница  
15. Обвезнице 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Предметни наставник: Проф. др Мирјана Тодоровић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Организација и функционисање књиговодствене процедуре финансијског књиговодства 
на практичном примеру  

2. Инструменти организације финансијског књиговодства на практичном примеру  
3. Књиговодствена документација као инструмент организације финансијског књиговодства 

на практичном примеру  
4. Организација и функционисање финансијског извештавања на практичном примеру  
5. Књиговодствена документација као инструмент организације рачуноводства трошкова  на 

практичном примеру  
6. Извештаји рачуноводства трошкова као инструмент организације рачуноводства 

трошкова на практичном примеру 
7. Организација и функционисање аналитичких књиговодстава на практичном примеру 
8. Организација и функционисање рачуноводствене процедуре на практичном примеру 
9. Реализација рачуноводствене процедуре у условима примене информационих 

технологија 
10. Ефекти примене рачуноводственог софтвера на примеру 
11. Слободна тема  
12. Слободна тема  
13. Слободна тема  
14. Слободна тема  
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА 

Предметни наставници:  Проф. др Весна Јањић, Доц. др Дејан Јовановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. 1.Систем обрачуна по стварним трошковима на практичном примеру 
2. Рачуноводствено извештавање из система обрачуна по стварним трошковима на 

практичном примеру 
3. Систем обрачуна по стандардним трошковима на практичном примеру 
4. . Рачуноводствено извештавање из система обрачуна по стандардним трошковима на 

практичном примеру 
5. Систем обрачуна по стандардним варијабилним трошковима на практичном примеру 
6. Перспективе и развој савремених система ообрачуна и управљања трошковима у Србији 
7. Систем обрачуна трошкова по активностима – могућности и перспективе примене у 

Србији 
8. Примена савремених система обрачуна трошкова у оквиру фаза животног циклуса 

производа 
9. Методе формирања калкулације цене коштања на практичном примеру 
10. Калкулација цене коштања као контролни и диспозитивни инструмент на практичном 

примеру 
11. Контни оквир и индивидуални контни план рачуноводства трошкова производног 

предузећа 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

Предметни наставници: Проф. др Биљана Јовковић, Доц. др Владимир Станчић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Анализа покривености техничких резерви у осигуравајућим друштвима 
2. Концепт фер вредности у финансијским извештајима осигуравајућих компанија 
3. Рачуноводствено обухватање штета у осигурању 
4. Резервисања у осигуравајућим организацијама 
5. Финансијско-рачуноводствени аспекти резерви осигуравајућих компанија 
6. Компаративна анализа биланса успеха у осигуравајућим компанијама 
7. Рачуноводствено обухватање дугорочних и краткорочних финансијских пласмана у 

осигуравајућим друштвима 
8. Концепт адекватности капитала осигуравајућих компанија 
9. Специфичности финансијског извештавања у банкама 
10. Књиговодствено обухватање кредитних послова у банкама 
11. Анализа перформанси банaкa 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 

Предметни наставници:  Проф. др Снежана Љубисављевић, Проф. др Биљана Јовковић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Рачуноводствено обухватање послова са хартијама од вредности код финансијских 
организација и њихова ревизија 

2. Анализа ревизорских извештаја и разлога изношења квалификованих мишљења на 
примеру јавних предузећа у Републици Србији 

3. Ревизија трансакција продаје и прихода на примеру предузећа 
4. Ревизија трансакција набавке и расхода на примеру предузећа 
5. Ревизија капитала и дугорочних извора финансирања 
6. Ревизија готовине и депозита на примеру предузећа 
7. Анализа система интерних контрола на примеру предузећа 
8. Ревизија финансијских извештаја производних предузећа 
9. Примена компјутерских технологија у процесу ревизије финансијских извештаја 
10. Технике прикупљања доказа у процесу ревизије финансијских извештаја на примеру 

предузећа 
11. Ревизија некретнина, постројења и опреме на примеру предузећа 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

СОЦИОЛОГИЈА 

Предметни наставник: Др Mилeнa Joвaнoвић-Крaњeц, дoцeнткињa 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Социјална и економска искљученост у Републици Србији 
2. Системи социјалне заштите и реформе државе благостања 
3. Социо-економска структура становништва у Републици Србији 
4. Улагање у образовање као фактор економског развоја 
5. Изазови у високом образовању-сарадња универзитета и привреде 
6. Прираштај становништва и еколошка криза 
7. Глобалне еколошке опасности са којима се свет суочава – неизвесност, ризик и друштвена 

промена 
8. Теоријске контроверзе о глобализацији 
9. Етничка интеграција и етнички сукоби у савременим друштвима 
10. Сиромаштво и економска неразвијеност  
11. Кич и шунд као детерминанте и пратеће појаве савремене културе 
12. Сиромаштво у Републици Србији-карактеристике и програми заштите 
13. Теорије о образовању и неједнакости 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
16. Слободна тема 
17. Слободна тема 
18. Слободна тема 
19. Слободна тема 
20. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

Предметни наставници: Проф. др Данијела Деспотовић, Проф. др Петар Веселиновић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Улога монетарне политике у таргетирању инфлације    
2. Кључне детерминанте концепта одрживог развоја 
3. Буџет као инструмент економске политке 
4. Улога економске политике у смањењу сиромаштва 
5. Компоненте и инструменти политике иновација 
6. Економска политика заштите животне средине 
7. Крактеристике спољнотрговинске политике мале отворене привреде 
8. Улога економске политике у функционисању тржишта рада 
9. Кључне детерминанте стабилизационе економске политике 
10. Модели међународне координације економских политика  
11. Ефикасност макроекономске политике у процесу транзиције привреде Републике Србије 
12. Економска политика у функцији макроекономске стабилности Републике Србије 
13. Улога фискалне консолидације у привредном развоју Републике Србије 
14. Средњорочни циљеви економске политике Републике Србије 
15. Одрживост спољног дуга Републике Србије 
16. Проблем финансирања јавног дуга Републике Србије 
17. Политика девизног курса Републике Србије у периоду транзиције 
18. Анализа актуелних мера политике запошљавања у Републици Србији 
19. Економска политика у функцији интеграционих проеса Републике Србије 
20. Политика унапређења конкурентности привреде Републике Србије 
21. Политика унапређења иновативности привреде  Републике Србије 
22. Економска политика и привреда Републике Србије у посткризном периоду 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ТРЖИШНО КОМУНИЦИРАЊЕ 

Предметни наставник: Проф. др Милан Коцић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Односи с јавношћу у кризним ситуацијама 

2. Креативна стратегија у функцији реализације промотивне кампање путем телевизије 

3. Активности унапређења продаје усмерене на потрошаче 

4. Планирање и организован>е специјалних догађаја 

5. Промотивни апели и њихов утицај на ставове по^рошача 

6. Лична продаја као облик директног комуницирања 

7. Компаративна анализа односа с јавношћу и публнцитета 

8. Слободнатема 

9. Слободнатема 

Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ТУРИЗАМ И ЖИВОТНА СРЕДИНА 

Предметни наставник: др Никола Бошковић, доцент 

 

Тема или тематска област завршног рада 

21. Улога животне средине у развоју туризма у Републици Србији 
22. Туристичка валоризација планинских подручја у Републици Србији 
23. Развој одрживог туризма у урбаним дестинацијама 
24. Улога економске политике у развоју одрживог туризма 
25. Развој агротуризма у Републици Србији 
26. Улога екотуризма у развоју руралних подручја 
27. Туристичко вредновање заштићених антропогених подручја у Републици Србији 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ФИНAНСИJСКA И AКTУAРСКA MATEMATИКA 

Предметни наставник: др Mикицa Дрeнoвaк, др Злaтa Ђурић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Кoмпaрaтивнa aнaлизa aнтиципaтивних и дeкурзивних мoдeлa улaгaњa 
2. Кoмпaрaтивнa aнaлизa aнтиципaтивних и дeкурзивних мoдeлa рeнти 
3. Moдeли улaгaњa у бaнкaрскoj прaкси Рeпубликe Србиje 
4. Moдeли рeнти пo aлгoритмимa финaнсиjскe мaтeмaтикe 
5. Aмoртизaциja крeдитa мeтoдoм jeднaких aнуитeтa 
6. Aмoртизaциja крeдитa мeтoдoм jeднaких oтплaтa 
7. Aмoртизaциja пoтрoшaчких крeдитa у бaнкaрскoj прaкси Рeпубликe Србиje 
8. Кoмпaрaтивнa aнaлизa мoдeлa aмoртизaциje крeдитa 
9. Aмoртизaциja инвeстициoних крeдитa у бaнкaрскoj прaкси Рeпубликe Србиje 
10. Лoмбaрдни зajмoви у приврeднoj прaкси Рeпубликe Србиje 
11. Нoтирaњe и aрбитрaжa дeвизa у приврeднoj прaкси Рeпубликe Србиje 
12. Meтoдe финaнсиjскe мaтeмaтикe у врeднoвaњу врeмeнскe врeднoсти нoвцa 
13. Улoгa, знaчaj и мeтoдe фoрмирaњa тaблицa смртнoсти 
14. Aктуaрски aлгoритми утврђивaњa тaрифa у oсигурaњу личнe рeнтe 
15. Aктуaрски aлгoритми утврђивaњa тaрифa у oсигурaњу кaпитaлa 
16. Кoмпaрaтивнa aнaлизa пoнудa живoтних oсигурaњa нa тржишту Рeпубликe Србиje 
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Наставни предмет:  

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА 

Предметни наставник: Проф. др Милена Јакшић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Упоредна анализа алтернативних струкура финансијских система  
2. Иницијална јавна понуда као покретач развоја берзанског тржишта 
3. Диверзификација улагања у функцији смањења инвестиционог ризика 
4. Интеграциони процеси у глобалним финансијских токовима 
5. Интерни и екстерни извори финансирања економског раста 
6. Финансијски инжењеринг и финансијске кризе 
7. Стање и перспектива глобалног финансијског тржишта  
8. Слободна тема  
9. Слободна тема  
10. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

Предметни наставник: Проф. др Милена Јакшић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Тржиште капитала у финансијском систему Републике Србије  
2. Примарно и секундарно финансијско тржиште у глобалним финансијским   токовима 
3. Муниципалне обвезнице као извор финансирања економског раста 
4. Глобална обележја власничких и дужничких хартија од вредности 
5. Упоредна анализа алтернативних структура финансијских тржишта 
6. Улога бихевиоралних финансија у управљању инвестицијама  
7. Фактори промена цена хартија од вредности и стратегије заштите портфолија 
8. Слободна тема  
9. Слободна тема 
10. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ФИНАНСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ 

Предметни наставник: Проф. др Милена Јакшић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Регулатива пословања финансијских институција 
2. Методе управљања ризицима у сектору осигурања 
3. Компаративна анализа пословања регионалних инвестиционих фондова 
4. Мерење перформанси финансијских институција применом традиционалних  мера 
5. Улога инвестиционих фондова у развоју финансијског  
6. Инвестициона политика финансијских институција у савременим условима пословања 
7. Међузависност развоја сектора осигурања и економског раста 
8. Слободна тема  
9. Слободна тема  
10. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

ФИНАНСИЈСКО ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Предметни наставници: Проф. др Владимир Обрадовић и дoц. др Нeмaњa Кaрaпaвлoвић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Примeнa Meђунaрoдних стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa у Рeпублици Србиjи и 
зeмљaмa oкружeњa  

2. Приказивање финансијских извештаја у Републици Србији 
3. Рачуноводствене политике  
4. Финансијско извештавање о нематеријалним улагањима 
5. Финансијско извештавање о залихама 
6. Финансијско извештавање о сопственом капиталу 
7. Финансијско извештавање о резервисањима 
8. Значај правила финансирања за анализу финансијске ситуације предузећа (конкретан 

пример) 
9. Анализа и оцена развоја солвентности (конкретан пример) 
10. Анализа и оцена развоја финансирања сталне имовине (конкретан пример) 
11. Анализа и оцена развоја нето обртног фонда (конкретан пример) 
12. Анализа и оцена развоја профитабилности (конкретан пример) 
13. Слободна тема  
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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Наставни предмет:  

ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО 

Предметни наставници: Проф. др Јасмина Богићевић, Доц. др Драгомир Димитријевић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Инвентарисање и процена имовине на примеру предузећа 
2. Методе утврђивања периодичног резултата  
3. Утврђивање и расподела резултата на примеру предузећа 
4. Књиговодствено евидентирање специјалних послова 
5. Рачуноводствене информације у функцији управљања привредним друштвом 
6. Књиговодствена евиденција основних средстава на примеру предузећа 
7. Основни инструменти и глобална процедура у књиговодству 
8. Рачуноводствена начела и принципи уредног књиговодства 
9. Улога и значај контног оквира у књиговодству 
10. Техничка средства за обухватање књиговодствених промена 
11. Kњиговодствено обухватање формирања и промена сопственог капитала 
12. Књиговодствено обухватање  позајмљеног капитала 
13. Рачуноводствени третман предзакључних књижења на примеру предузећа 
14. Књиговодствена евиденција расхода 
15. Књиговодствено обухватање прихода  
16. Књиговодствено обухватање залиха на примеру предузећа 
17. Књиговодствено обухватање нематеријалне имовине 
18. Књиговодствени третман потраживања и обавеза предузећа 
19. Анализа финансијских извештаја компанија 
20. Значај финансијских извештаја за доношење пословних одлука 
21. Слободна тема 
22. Слободна тема 
23. Слободна тема 
24. Слободна тема 
25. Слободна тема 
26. Слободна тема 
27. Слободна тема 
28. Слободна тема 
29. Слободна тема 
30. Слободна тема 
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Наставни предмет:  

УПРАВЉАЊЕ ИНТЕГРАЦИОНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА  

Предметни наставници: др Слађанa Савовић 

 

Темe или тематске области завршних радова 

1. Mерџери и аквизиције као начини остваривања стратегијског раста  
2. Aнaлизa рaзличитих тaктикa прeузимaњa прeдузeћa 
3. Пoнудa зa прeузимaњe aкциja кao тaктикa нaпaдa нa циљнo прeдузeћe 
4. Превентивне и активне тактике oдбрaнe oд прeузимaњa  
5. Значај дeтaљне aнaлизе пoслoвaњa циљнoг прeдузeћa пре преузимања 
6. Изазови и ефекти међународних аквизиција  
7. Утицај аквизиција на перформансе предузећа  
8. Ефекти мерџера и аквизиција на стејкхолдере   
9. Улога и знaчaj лидeрствa зa успeх аквизиција 
10. Значај културолошких разлика за успех аквизиција 
11. Слободна тема 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема  
14. Слободна тема  
15. Слободна тема    
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Наставни предмет:  

УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 

Предметни наставници:  Проф. др Весна Јањић,  
Проф. др Мирјана Тодоровић,   
Доц. др Дејан Јовановић 

 

Тема или тематска област завршног рада 

1. Анализа и симултани утицај фактора на ниво преломне тачке на примеру производног 
предузећа 

2. Анализа преломне тачке на примеру трговинског предузећа 
3. Анализа преломне тачке на примеру услужног предузећа 
4. Примена  cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у фази призводње 
5. Примена  cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у фази продаје 
6. Примена  cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у 

међуфункционалним пословним подручјима 
7. Рацио анализа ликвидности и солвентности на практичном примеру 
8. Рацио анализа обрта и рентабилности на практичном примеру 
9. Рачуноводствена информациона подршка управљању продајним ценама на практичном 

примеру 
10. Рачуноводствени концепт и извештавање по подручјима одговорности у функционално 

структуираном предизећу 
11. Рачуноводствени концепт и извештавање по подручјима одговорности у дивизионално 

структуираном предузећу 
12. Слободна тема  
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема  
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