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ЛИСТА ТЕМА ЗА ЗАВРШНЕ РАДОВЕ НА НАСТАВНОМ  

ПРЕДМЕТУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 

 

 

Наставни предмет:   УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 

Предметни наставник:  Доц. др Весна Јањић 

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. Оцена преломне тачке као диспозитивног инструмента 

5. Примена cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у фази 

производње 

6. Примена cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у фази 

продаје 

7. Примена cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању у 

међуфункционалним пословним подручјима 

8. Рацио анализа ликвидноси и солвентности на практичном примеру 

9. Рацио анализа обрта и рентабилности на практичном примеру 

10. Рачуноводствена информациона подршка управљању продајним ценама на 

практичном примеру 

11. Рачуноводствени концепт и извештавање по подручјима одговорности у 

функционално структуираном предузећу 

12. Рачуноводствени концепт и извештавање по подручјима одговорности у 

дивизионално стуктуираном предузећу 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Проф. др Верица Бабић 
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Наставни предмет:   РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА 

Предметни наставник:  Доц. др Весна Јањић 

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 

5. Систем обрачуна по стандардним варијабилним трошковима на практичном примеру 

6. Систем обрачуна трошкова по активностима – могућности и перспективе примене у 

Србији 

7. Перспективе и развој савремених сисема обрачуна трошкова у Србији 

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

производа 

9. Методе формирања продајних цена 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:   РАЧУНОВОДСВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

Предметни наставник:  Доц. др Весна Јањић 

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. Финансијски извештаји као инструмент организације финансијског књиговодства 

на практичном примеру 

6. Књиговодствена документација као инструмент организације рачуноводства 

трошкова на практичном примеру 

7. Извештаји рачуновдоства трошкова као инструмент организације на практичном 

примеру 

8. Рачуноводствени извештаји као инструмент организације рачуноводства  на 

практичном примеру 

9. Организација и функционисање аналитичког књиговодства на практичном примеру 

10. Организација и функционисање рачуноводствене процедуре на практичном 

примеру 

11. Рачуноводствени софтвер на практичном примеру 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет:   ТЕОРИЈА И АНАЛИЗА ЕКОНОМСКЕ ПОЛИТИКЕ 

Предметни наставник:  Доц. др Данијела Деспотовић 

1. Место државе у савременој привреди 

2. Економска анализа и економска политика 

3. Ставови значајнијих школа по питању садржаја економске политике 

4. Савремени неокласични правци и концепт економске политике 

5. Привреди систем – оквир деловања макроекономске политике 

6. Макроекономска политика: суштина и значај 

7. Атрибути макроекономске политике 

8. Ограничења и детерминанте ефикасности макроекономске политике 

9. Правила или дискреција у конципирању и реализацији макроекономске политике 

10. IS-LM модел као инструмент анализе могућих домета макроекономске политике 

11. Моделирање макроекономске политике отворених привреда помоћу Мандел-

Флеминговог модела 

12. Стабилизациони и развојни аспект фискалне политике 

13. Фискална политика у моделу отворене привреде 

14. Премештање капитала као последица раста јавног дуга 

15. Ефикасност монетарне политике 

16. Монетарна политика у моделу отворене привреде 

17. Инструменти и мере политике спољноекономских односа 

18. Политика девизног курса 

19. Политика иновација 

20. Компоненте политике иновација 

21. Инструменти политике иновација 

22. Политика заштите животне средине 

23. Принципи и инструменти политике заштите животне средине 

24. Ортодоксни програм стабилизације 

25. Хетеродоксни програми стабилизације 

26. Слободна тема 

27. Слободна тема 

28. Слободна тема 

29. Слободна тема 

30. Слободна тема 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

Проф. др Верица Бабић 

 

  

 


