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ЛИСТА ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ  
НА НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 
 

Наставни предмет: РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
Предметни наставник: Проф. др Снежана Љубисављевић 

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

2. Професионална и законска регулатива ревизорске професије у PC 
3. Примена аналитичких поступака у процесу ревизије осигуравајуће компаније 
4. Технике прикупљања доказа у ревизији финансијских извештаја предузећа 
5. Одговорност независног ревизора и осигурање за изнето мишљење 
6. Аналитички показатељи пословања банке 
7. Технике прикупљања доказа у процесу ревизије финансијских извештаја 
8. Улога интерне и екстерне ревизије у предузећу 
9. Документација и докази у ревизији 
10. Аналитичке процедуре испитивања у процесу ревизије финансијских 

извештаја 
11. Примена компјутерских технологија у процесу ревизије финансијских 

извештаја 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 

 
 
Наставни предмет: РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
Предметни наставник: Проф. др Снежана Љубисављевић 

1. Процес одобравања кредита у банци 
2. Основни банкарски послови 
3. Интерна ревизија у банкама 
4. Процена одштетних захтева и њихов рачуноводствени обухват у 

осигуравајућем друштву 
5. Развој делатности осигурања у региону бивше СФРЈ 
6. Рачуноводствено обухватање штета у осигурању 
7. Резервисања у осигуравајућим организацијама 
8. Депозитна структура банкарског сектора 
9. Систем интерне контроле у осигуравајућим друштвима 

10. Систем интерне контроле у банци 
11.  Математичке резерве и преносне премије - рачуноводствено обухватање и 

процена 
12.  Слободна тема 
13.  Слободна тема 
14.  Слободна тема 
15.  Слободна тема 



Наставни предмет:  ФИНАНСИЈСКА ТРЖИШТА И ФИНАНСИЈСКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

Предметни наставник: Доц. др Милена Јакшић 
1. Карактеристике савремених финансијских токова 
2. Анализа приноса и ризика у процесу доношења инвестиционих одлука 
3. Примамо и секундарно тржиште капитала у развијеним финансијским 

системима 
4. Карактеристике власничких хартија од вредности 
5. Упоредна анализа основних хартија од вредности 
6. Значај хипотезе о ефикасном функционисању финансијског тржишта 
7. Компаративна анализа функционисања водећих светских берзи капитала 
8. Карактеристике дужничких хартија од вредности 
9. Концепт функционисања хипотекарног тржишта 

10. Финансијски деривати као инструменти заштите од ризика 
11. Структура и функционисање тржишта новца 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 

 
 

Наставни предмет: ФИНАСИЈСКИ ПОСРЕДНИЦИ 
Предметни наставник: Доц. др Милена Јакшић 

1. Анализа пословања депозитних финансијских институција 
2. Инвестициони фондови - недостајући финансијски посредници на 

финансијском тржишту Србије 
3. Значај институционалних инвеститора за ефикасно функционисање тржишта 

капитала 
4. Управљање ризиком у сектору осигурања 
5. Концепт функционисања пензијског система у Републици Србији 
6. Организација пословања осигуравајућих друштава 
7. Финансијска позиција финансијских посредника у Републици Србији 
8. Улога финансијских институција за пружање финансијских услуга 
9. Компаративна анализа финансијских посредника на развијеним финансијским 

тржиштима 
10. Упоредна анализа текућег и капиталног финансирања пензијских фондова 
11. Врсте и карактеристике ризика недепозитних финансијских институција 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 

 
 
Наставни предмет: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 
Предметни наставник: Доц. др Милена Јакшић 

1. Улога и значај монетарне и фискалне политике 
2. Равнотежа на тржишту добара - AS-AD модел 
3. Понашање макроекономских величина током пословних циклуса 
4. Тржиште добара и новчано тржиште - IS-LM модел 
5. Конкуренција и класификација тржишних стања 
6. Инфлација као макроекономски феномен 
7. Анализа понуде и тражње за новцем 



8. Незапосленост као кључни макроекономски проблем 
9. Основна обележја цикличних кретања у савременој привреди 

10. Анализа агрегатне тражње и агрегатне понуде 
11. Анализа трошкова производње у функцији повећања рентабилности 

пословања предузећа 
12. Слободна тема 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 

 
 

Наставни предмет: МЕНАЏМЕНТ УСЛУГА 
Предметни наставник: Доц. др Владимир Сенић 

1. Значај услуга у савременој привреди 
2. Понашање потрошача у услужном амбијенту 
3. Стратегија развоја нове услуге 
4. Утицај информационих и комуникационих технологија на развој услужног 

сектора 
5. Управљање франшизним системом у услугама 
6. Стратегије позиционирања услужне организације 
7. Стратегије интегралног комуницирања услуга 
8. Управљање понудом и тражњом у услугама 
9. Управљање квалитетом у услугама 

10. Стратегије дистрибуције услуга 
11. Изазови интернационализације у услужном сектору 
12. Управљање односима са купцима 
13. Слободна тема 
14. Слободна тема 
15. Слободна тема 
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