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Наставни предмет: 

Алати и технике у осигурању 

Предметни наставник:                Проф. др Злата Ђурић 

1. Методе формирања премијских стопа у осигурању 

2. Добровољно здравствено осигурање на тржишту осигурања Републике Србије 

3. Транспортно осигурање 

4. Компаративна анализа понуде животних осигурања у Републици Србији 

5. Компаративна анализа понуде животних осигурања у Републици Србији са земљама у 

региону 

6. Осигурање кредита код пословних банака у Републици Србији 

7. Осигурање пољопривреде на тржишту осигурања Републике Србије 

8. Осигурање од одговорности на тржишту осигурања Републике Србије 

9. Компаративна нализа понуде животних осигурања у Републици Србији 

10. Канали продаје осигурања 

11. Слободна тема 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

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: 

Базе података 

Предметни наставник:                Проф. др Владимир Ранковић 

1. Модели података 

2. Нормализација података 

3. Индекси 

4. Трансакције 

5. Манипулација подацима помоћу SQL језика 

6. Објектне базе података 

7. Напредни SQL језик 

8. XML као модел података 

9. Процесирање упита 

10. Оптимизација извршавања упита 

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 

1. Карактеристике савремених банкарских послова 

2. Депозитни потенцијал банака у Републици Србији 

3. Могућности и ограничења регулативе банкарског пословања 

4. Стратегије формирања инвестиционог портфолија банака 

5. Интервенционистичке мере санирања проблема у пословању банака  

6. CAMELS као регулаторни сиситем за контролу банака 

7. Мерење профитабилности банака у Републици Србији 

8. Развој Базел III стандарда капиталне адекватности 

9. Управљање финансијским ризицима 

10. Трансформација ризика у савременом пословању банака 

11. Стратегије управљања ликвидношћу банака 

12. Регулаторне промене у савременом окружењу 

13. Хармонизација и међународна конвергенција регулативе банкарског пословања  

14. Oцена кредитне способности предузећа 

15. Концепт и правци развоја система осигурања банкарских депозита 

16. Каматни ризик и инвестициона активност банака 

17. Контрола кредитног ризика према Базелском споразуму  

18. Алтернативни приступи управљању банкарским кризама 

19. Упоредна анализа међузависности финансијских индикатора банака 

20. Ризик солвентности и капитал 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: 

Берзанско пословање 

Предметни наставник:                Доцент др Драган Стојковић 

1. Појам и основне карактеристике берзи. 

2. Настанак и развој Бeoгрaдске бeрзе. 

3. Настанак и развој Новосадске берзе. 

4. Tргoвaњe нa Бeoгрaдскoj бeрзи. 

5. Кoнтрoлa и нaдзoр нa Бeoгрaдскoj бeрзи 

6. Инфoрмисaњe кao функциja Бeoгрaдскe бeрзe. 

7. Цeнтрaлни рeгистaр хартија од вредности. 

8. Клиринг и сaлдирaњe. 

9. Кoмисиja зa хaртиje oд врeднoсти. 

10. Бeрзaнски пoслoви. 

11. Бeрзaнски пoсрeдници. 

12. Aкциje кao бeрзaнски мaтeриjaл. 

13. Цeнe aкциja и њихoвo изрaчунaвaњe. 

14. Фундaмeнтaлнa aнaлизa цeнa aкциja. 

15. Teхничкa aнaлизa цeнa aкциja. 

16. Прaктичнa примeнa тeхничкe aнaлизe цeнa aкциja. 

17. Пoкaзaтeљи цeнa нa тржишту aкциja. 

18. Прoсeци цeнa aкциja. 

19. Индeкси цeнa aкциja. 

20. Oпциje. 

21. Фjучeрси. 

22. NYSE. 

23. NASDAQ. 

24. Најпознатије кризе на тржишту акција 

25. Слободна тема  

26. Слободна тема 

27. Слободна тема 

28. Слободна тема 

29. Слободна тема 

30. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Директни маркетинг 

Предметни наставник:                Проф. др Милан Коцић 

     Доц. др Катарина Софронијевић 

1. Компаративна анализа утицаја инфлуенсера и референтних група на одлуке потрошача о 

куповини 

2. Активности унапређења продаје на друштвеним медијима 

3. Улога друштвених медија у побољшању имиџа предузећа 

4. Значај друштвених медија у кризним ситуацијама 

5. Решавање приговора потрошача у онлајн окружењу 

6. Утицај електронске интерперсоналне комуникације на доношење одлука потрошача 

7. Кључне активности друштвених медија за креирање лојалности потрошача 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Економија ЕУ 

Предметни наставник:                Проф. др Саша Обрадовић 

1. Zajednička poljoprivredna politika zemalja članica EU  

2. Uloga konkurencije u EU 

3. Programi i fondovi za razvoj malih preduzeća u EU 

4. Prioriteti regionalne politike EU 

5. Spoljnotrgovinska razmena Srbije u odnosu na EU 

6. Evropski monetarni sistem  

7. Srbija i EU 

8. Ekonomski rast u EU 

9. Investicije iz zemalja EU u Srbiji 

10. Spoljnotrgovinska politika EU kao faktor ekonomskog rasta 

11. Regionalni razvoj u EU 

12. Komparacija regionalne razvijenosti unutar EU 

13. Slobodna tema 

14. Slobodna tema 

15. Slobodna tema 
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Наставни предмет: 

Економија јавног сектора 

Предметни наставник:                Проф. др Владан Ивановић 

1. Државна интервенција у функцији отклањања тржишних неуспеха 

2. Тржишна ефикасност и социјална правичност у савременој теорији и пракси 

3. Мерење перформанси јавног сектора 

4. Карактеристике јавног сектора у савременој тржишној привреди 

5. Улога јавног сектора у подстицању иновација 

6. Кључни узрочници корупције и њене економске последице 

7. Међузависност тржишта и државе у модерној економији 

8. Кључни аспекти утицаја јавног сектора на привреду у Републици Србији 

9. Значај образовања у економском развоју 

10. Примена концепта трошкова-користи у анализи јавних политика 

11. Слободна тема 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Економика и организација трговинских предузећа 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Радосављевић 

     Проф. др Катарина Борисављевић 

1. Анализа мултинационалне стратегије интернационализације у малопродаји 

2. Анализа политике цена у трговини  

3. Примена директне продаје у трговини  

4. Нови трендови у структури малопродаје  

5. Примена интегрисаних маркетиншких комуникација у трговини  

6. Унапређење пропагандних активности у трговини  

7. Финансијско планирање у трговинским предузећа  

8. Вишеканална продаја у трговини у условима пандемије  

9. Предности вертикалне интеграције у трговини  

10. Примена савремених облика информационе технологије у трговини 

11. Анализа политике заштите конкуренције у трговини  

12. Промене понашања потрошача у трговини  

13. Унапређење продаје као фактор обезбеђења лојалности потрошача  

14. Анализа трговинске политике Републике Србије  

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 

1. Нова индустријска политика Европске уније – доприноси економији 

2. Промена глобалне индустријске моћи  

3. Четврта индустријска револуција и развој Индустрија 4.0 

4. Карактеристике и трендови развоја индустрија земаља у развоју  

5. Реиндустријализација у функцији економског развоја Републике Србије 

6. Структурне промене индустрије Републике Србије 

7. Агроиндустрија Републике Србије 

8. Изaзoви рaзвoja индустриje у условима пaндeмиje COVID-19 

9. Конкурентност индустрије Републике Србије 

10. Инвестиције индустрији Републике Србије 

11. Развој индустрије Републике Србије – перформансе и трендови 

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 

1. Савремени изазови развоја аграрног сектора 

2. Утицај климатских промена на развој пољопривреде 

3. Иновације у функцији развоја аграра 

4. Дигитализација пољопривреде и концепт паметних села 

5. Органска пољопривреда у функцији одрживог развоја 

6. Развој пољопривреде и непољопривредних делатности у руралним подручјима 

7. Спољно-трговинска размена пољопривредно-прехрамбених производа 

8. Дугорочна визија развоја пољопривредe и руралних подручја у Европској унији 

9. Аграрни ресурси и пољопривредна производња у Републици Србији 

10. Политика развоја пољопривреде и руралних подручја у Републици Србији 

11. Правци развоја пољопривредних газдинстава у Републици Србији 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Економика предузећа 

Предметни наставник:                Проф. др Виолета Домановић 

     Проф. др Слађана Савовић 

1. Посебне врсте предузећа: мало предузеће и предузетничка фирма 

2. Специфичности финансирања малих и средњих предузећа  

3. Савремени изазови у пословању малих и средњих предузећа 

4. Интернационализација пословања предузећа 

5. Извори ефикасности мултинационалних предузећа 

6. Аквизиција као облик интернационализације пословања предузећа 

7. Тржишна тражња и приход предузећа 

8. Детерминанте тржишне моћи предузећа у савременом пословном окружењу 

9. Људски ресурси и унапређење продуктивности предузећа 

10. Фактори унапређења продуктивности предузећа 

11. Спровођење и унапређење продуктивности предузећа 

12. Извори економичности предузећа у савременом пословном окружењу 

13. Компарација трошкова и унапређење економичности  

14. Профит као детерминанта рентабилности 

15. Максимирање профита у савременом пословном окружењу 

16. Управљање рентабилношћу у савременом пословном окружењу 

17. Значај мисије, визије и циљева предузећа  

18. Циљеви предузећа у савременом пословном окружењу 

19. Улога и значај друштвено одговорног пословања предузећа 

20. Друштвена одговорност и профит 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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Економика природних и привредних ресурса 

Предметни наставник:                Проф. др Никола Бошковић 

1. Улога монетарне политике у процесу валоризације природних ресурса 

2. Потенцијал природних ресурса на подручју Шумадије и Западне Србије 

3. Потенцијал природних ресурса на подручју Војводине 

4. Карактеристике глобалних климатских промена 

5. Економски значај обновљивих енергетских ресурса у Републици Србији 

6. Економски значај шумских ресурса на подручју Шумадије и Западне Србије 

7. Улога антропогених туристичких ресурса на подручју Источне и Јужне Србије 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Економика туризма 

Предметни наставник:                Проф. др Никола Бошковић 

1. Утицај потрошње домаћих туриста на развој економије једне земље  

2. Утицај пандемије COVID -19 на развој туризма у планинским дестинацијама у Републици 

Србији  

3. Улога туризма у економском развоју неразвијених подручја у Републици Србији 

4. Утицај пандемије COVID -19 на развој туризма у бањским дестинацијама у Републици 

Србији 

5. Одрживи развој туризма у Републици Србији 

6. Улога економске политике у развоју туристичких дестинација 

7. Улога водних ресурса у развоју спортског туризма у Републици Србији 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Економске доктрине 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Марјановић 

     Проф. др Владимир Михајловић 

1. Место и улога маргиналистичког правца у развоју економске мисли 

2. Теоријско наслеђе класичне политичке економије у контексту савремене економске мисли  

3. Неокласична синтеза: место и улога у савременој економској мисли 

4. Теоријске контроверзе о ефикасности економске политике 

5. Улога тржишног механизма у економској теорији 

6. Доприноси нове класичне макроекономије – Лукасова критика 

7. Импликације монетаристичког приступа тржишту рада за савремену макроекономију 

8. Кретања на тржишту рада у моделима нових кејнзијанаца 

9. Компаративна анализа кејнзијанског и новокејнзијанског приступа проблему 

незапослености 

10. Улога очекивања у моделима монетариста и нових класичара 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Електронско пословање 

Предметни наставник:                Проф. др Зоран Калинић 

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: 

Информациони системи 

Предметни наставник:                Проф.др Драгана Рејман Петровић 

1. Пословни информациони системи 

2. Информациони системи за менаџмент односа са купцима 

3. Информациони системи за менаџмент ланаца снабдевања 

4. Информациони системи за подршку менаџменту  

5. Информациони системи у берзанском пословању 

6. Информациони системи у рачуноводству  

7. Информациони системи као подршка банкарском пословању 

8. Пословање предузећа у wеб окружењу 

9. Информациони системи за подршку пословним процесима 

10. Информациони системи базирани на вебу 

11. Информациони токови и информациони процеси у пословном окружењу 

12. Развој информационих система 

13. Експертни системи у савременом пословању 

14. Анализа информационих система 

15. Инфраструктура и архитектура информационих система 

16. Дизајн информационих система 

17. Информациони системи за подршку одлучивању 

18. Трансакциони информациони системи 

19. Функцијски информациони системи 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Информационо-комуникационе технологије 

Предметни наставник:                Проф. др Ненад Стефановић 

     Проф. др Владимир Ранковић 

1. Srum метод за управљање софтверским пројектима  

2. PMBOK метод за управљање пројектима  

3. Управљање ИТ услугама - ITIL v4  

4. Дигитална трансформација пословних система  

5. Управљање односима са купцима (CRM)  

6. Информациони системи за планирање ресурса предузећа (ERP)  

7. Примена рачунарства у облаку у пословању  

8. Salesforce CRM систем  

9. Microsoft Dynamics 365 платформа и апликације  

10. Microsoft Project као алат за управљање пројектима  

11. Модели и стратегије електронског пословања  

12. Е-управа  

13. Е-учење  

14. SAP пословни информациони системи за предузећа  

15. Безбедност и заштита информационо-комуникационих ресурса предузећа  

16. Balanced Scorecard приступ за управљање перформансама предузећа  

17. Microsoft Teams као платформа за колаборацију  

18. Друштвене мреже у пословању  

19. Примена Office 365 платформе у пословању  

20. Упављање ланцима снабдевања (SCM) 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Истраживање тржишта 

Предметни наставник:                Проф. др Вељко Маринковић 

1. Анализа атрактивности тржишних сегмената 

2. Прикупљање секундарних података у тржишним истраживањима 

3. Мерење и предвиђање тражње  

4. Каузално истраживање тржишта 

5. Електронски аспекти истраживања тржишта  

6. Анализа и интерпретација примарних података 

7. Квантитативни методи прикупљања примарних података 

8. Истраживање тржишта туристичких агенција 

9. Истраживање тржишта мобилних телефона  

10. Истраживање тржишта банака 

11. Истраживање тржишта трговинских ланаца 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема  

14. Слободна тема  

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Компаративни економски системи 

Предметни наставник:                Проф. др Владан Ивановић 

1. Криза сувереног дуга у Е(М)У и утицај на земље Западног Балкана 

2. Узроци и последице глобалне финансијске кризе на привреде Западног Балкана 

3. Институционалне претпоставке економског раста и развоја 

4. Азијски економски модел  

5. Кинески економски модел 

6. Модел социјално-тржишне привреде 

7. Теорија трансакционих трошкова и институционалне промене 

8. Међусобни однос економије и политике у савременој тржишној привреди 

9. Институционалне промене и економске перформансе 

10. Европски економски модел 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Макроекономска анализа 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Марјановић 

     Проф. др Владимир Михајловић 

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. Теоријске поставке о незапослености и анализа на примеру Републике Србије 

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. Макроекономски модели отворене привреде 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Маркетинг 

Предметни наставник:                Проф. др Милан Коцић 

     Доц. др Катарина Софронијевић 

1. Квалитет као фундаментални фактор обликовања понуде производа 

2. Поступак увођења новог производа у индустрији информационе технологије 

3. Утицај активности бренд менаџмента на лојалност потрошача 

4. Репутација предузећа као фактор тржишног позиционирања бренда 

5. Утицај паковања производа на импулсивно понашање потрошача 

6. Вишекритеријумска анализа имиџа предузећа као основа побољшања тржишне позиције 

производа 

7. Стратегијски значај интегрисаних маркетинг комуникација 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Математика у економији 

Предметни наставник:                Доц. др Оливера Станчић 

1. Метрички простори 

2. Непрекидност функција 

3. Диференцијални рачун функција више независно променљивих и његова примена 

4. Примена одређеног интеграла 

5. Низови реалних бројева 

6. Векторски простори  

7. Математичко решавање финансијских проблема 

8. Елементи комбинаторике 

9. Примена извода на економске функције 

10. Елементи теорије графова 

11. Полиноми 

12. Апроксимација функција 

13. Нумеричко решавање алгебарских једначина 

14. Матрице 

15. Детерминанте 

16. Диференцијалне једначине вишег реда 

17. Нормални системи диференцијалних једначина 

18. Парцијалне диференцијалне једначине првог реда 

19. Елементи нумеричке анализе 

20. Биномни и полиномни коефицијенти  

21. Метахеуристике 

22. Слободна тема у договору са студентом 
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Наставни предмет: 

Међународне финансије 

Предметни наставник:                Проф. др Ненад Јанковић 

1. Савремене тенденције у међународном кретању капитала  

2. Перспективе економске и монетарне интеграције у Републици Србији 

3. Место БРИКС земаља у светској трговини 

4. Валутни одбор као потенцијални режим девизног курса у Србији 

5. Страх од флуктуирања девизног курса 

6. Анализа платнобилансне позиције Србије 

7. Утицај промене девизног курса на смањење екстерне неравнотеже 

8. Анализа међународне инвестиционе позиције Србије 

9. Глобалне финансијске неравнотеже 

10. Заједничка улагања као облик међународног кретања капитала 

11. Проблем избора адекватног режима девизног курса 

12. Улога и функционисање Међународног удружења за развој 

13. Критеријуми конвергенције као услов за улазак у Европску монетарну унију 

14. Утицај трговинског рата САД-Кина на светске трговинске токове 

15. Улога и функционисање Развојне банке БРИКС земаља 

16. Међународне економске интеграције – стање и перспективе 

17. Перспектива руковођено флуктуирајућег режима девизног курса у Србији 

18. Перспектива стратегије динаризације финансијског система Републике Србије 

19. Карактеристике девизног тржишта Србије  

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 
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Наставни предмет: 

Међународни економски односи 

Предметни наставник:                Проф. др Ненад Станишић 

1. Основне карактеристике савремених светских трговинских токова 

2. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије са иностранством 

3. Утицај прилива страних директних инвестиција на обим и структуру спољне трговине 

Републике Србије 

4. Компаративне предности економије Републике Србије 

5. Положај земаља у развоју у савременој светској привреди 

6. Економски ефекти прилива страних директних инвестиција у Републици Србији 

7. Конкурентност извоза Републике Србије 

8. Међународна економска неједнакост у Европи 

9. Миграциони токови радне снаге у Европи  

10. Промене номиналног и реалног курса динара у транзиционом периоду 

11. Монетаристички приступ одређивању девизног курса 

12. Међународна инвестициона позиција Републике Србије 

13. Економски односи Републике Србије и Европске уније 

14. Одрживост спољног дуга Републике Србије 

15. Политика привлачења страних директних инвестиција у Републици Србији 

16. Економси ефекти ЦЕФТА споразума 

17. Приступање Републике Србије Светској трговинској организацији 

18. Промене девизног курса као инструмент уравнотежења текућег биланса 

19. Финансирање дефицита текућег биланса Републике Србије 

20. Политика девизног курса Народне банке Србије 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Међународни маркетинг 

Предметни наставник:                Проф. др Срђан Шапић 

     Доц. др Јована Филиповић 

1. Значај и карактеристике међународног истраживања тржишта  

2. Процес селекције и изборa 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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Међународно пословање 

Предметни наставник:                Проф. др Срђан Шапић 

     Доц. др Јована Филиповић 

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 темa 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Менаџмент и маркетинг услуга 

Предметни наставник:                Проф. др Срђан Шапић 

     Доц. др Јована Филиповић 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Менаџмент људским ресурсима 

Предметни наставник:                Проф. др Марко Славковић 

1. Менаџмент људским ресурсима у глобалном окружењу 

2. Регрутовање кандидата применом интернет алата 

3. Инструменти селекције кандидата 

4. Значај интервјуа у селекцији кандидата 

5. Утицај савременог окружења на активности УЉР 

6. Утицај дигиталитације на активности УЉР 

7. Значај мерења перформанси запослених 

8. Кључни аспекти обуке запослених 

9. Тимски рад у дигиталном окружењу 

10. Кључни аспекти синдикалног организовања запослених 

11. Дизајн система зарада 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Менаџмент у спољној трговини 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Миловановић 

1. Динамика спољне трговине Републике Србије 

2. Утицај цена енергената на светском тржишту на трговину енергентима у Србији 

3. Ефекти страних директних инвестиција на спољну трговину Србије 

4. Антидампинг у Европској унији 

5. Структура робне размене Републике Србије и Европске уније 

6. Утицај примене интернета на међународну трговину 

7. Ефекти придруживања југоисточне Европе Европској унији 

8. Мобилност радне снаге у ЕУ 

9. Утицај страних директних инвестиција на пораст трговине у земљама у транзицији 

10. Глобализација, раст и сиромаштво 

11. Извоз Србије у ЕУ 

12. Утицај међународне трговине на привредни развој Републике Србије 

13. Доха рунда преговора у оквиру ГАТТ-а 

14. Брегзит и будућност Европске уније 

15. Међународни трговински ризици: мерење и обезбеђење 

16. Утицај страних директних инвестиција на експанзију трговине Републике Србије 

17. Анализа биланса плаћања Републике Србије 

18. Мултипликатор спољне трговине 

19. Хеџинг посао 

20. Уравнотежење биланса плаћања мерама економске политике 

21. Девизни курсеви и спољна трговина 

22. Пословање транснационалних компанија у условима неизвесности 

23. Трговинска конвергенција источноевропских и централноевропских земаља 

24. Спољнотрговинска размена Србије и Русије 2001-2021. 

25 Учешће воћа и поврћа у српском извозу 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Менаџмент у трговини 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Радосављевић 

     Проф. др Катарина Борисављевић 

1. Начини класификације трговинских предузећа 

2. Начини раста и развоја трговинских предузећа  

3. Управљање обртним средствима трговинских предузећа 

4. Анализа теорија институционалних промена у трговини 

5. Унапређење стратегијског управљања трговинских предузећа 

6. Промене у структури трговинске мреже 

7. Примена модела тоталне профитабилности у трговини 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Менаџмент у туризму и хотелијерству 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Радосављевић 

     Проф. др Катарина Борисављевић 

1. Истраживање квалитета услуге у хотелијерству  

2. Развој пословног туризма у Републици Србији  

3. Промотивне активности у туристичким организацијама  

4. Анализа пословања организатора путовања у условима пандемије  

5. Анализа пословне етике у туристичким предузећима  

6. Анализа улоге маркетинга у хотелијерству  

7. Анализа хоризонталне интеграције у хотелијерству  

8. Начини унапређења смештајне понуде у Републици Србији  

9. Карактеристике бањског туризма у Србији  

10. Анализа стратегије развоја туризма Републике Србије  

11. Анализа туристичких атрактивности дестинација у Републици Србији  

12. Улога међународних хотелских ланаца у развоју туристичких дестинација 

13. Стратегије интернационализације у туризму 

14. Начини обезбеђења лојалности потрошача у хотелијерству 

15. Слободна тема  

16. Слободна тема  

17. Слободна тема  

18. Слободна тема  

19. Слободна тема  

20. Слободна тема  
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Наставни предмет: 

Микроекономија 

Предметни наставник:                Проф. др Милан Костић 

1. Примена теорије понашања потрошача у микроекономској анализи 

2. Економска неефикасност тржишних структура са ограниченом конкуренцијом 

3. Политика заштите конкуренције у Р. Србији 

4. Подстицање конкурентности привреде Р. Србије 

5. Монополска дискриминација потрошача помоћу цена 

6. Билатерални монопол на тржишту радне снаге – пример Р. Србије 

7. Картелски споразуми и нарушавање конкуренције у Р. Србији 

8. Регулација монопола у развијеним привредама 

9. Злоупотреба доминантног положаја предузећа и политика заштите конкуренције 

10. Политика заштите конкуренције у ЕУ и САД 

11. Монополска тржишна структура и могућности ограничавања монополске моћи 

12. Монопсонско тржиште и начини његовог регулисања 

13. Екстерни ефекти и политика државе 

14. Олигополи у привреди Р. Србије 

15. Баријере за улазак на олигополско тржиште 

16. Картелски споразуми и нарушавање конкуренције у ЕУ 

17. Монополистички конкурентно тржиште и његова актуелност 

18. Слободна тема 

19. Слободна тема 

20. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Монетарне финансије 

Предметни наставник:                Проф. др Срђан Фуртула 

1. Улога трансмисионог механизма монетарне политике 

2. Утицај незваничне евроизације на функционисање финансијског система у Републици 

Србији  

3. Стратегије монетарне политике 

4. Алтернативни режими девизног курса 

5. Достигнути ниво критеријума конвергенције у Републици Србији 

6. Утицај кризе изазване пандемијом корона вируса на монетарни систем Републике Србије 

7. Инструменти монетарне политике 

8. Инструменти монетарног регулисања Народне банке Србије 

9. Појам, функције и инструменти централне банке 

10. Предности и недостаци стратегије евроизације и валутног одбора 

11. Ефекти утицаја криза на функционисање монетарне политике  

12. Улога монетарне политике у динамизирању привредног раста 

13. Операције на отвореном тржишту као најефикаснији инструмент монетарног регулисања 

14. Улога централне банке у стабилизацији девизног курса 

15. Предности и недостаци стабилности цена као примарног циља монетарне политике  

16. Стабилност цена и запосленост као конфликтни циљеви монетарне политике 

17. Референтна каматна стопа Народне банке Србије 

18. Утицај референтне каматне стопе на инфлацију и привредни раст 

19. Посредни и оперативни циљеви монетарне политике 

20. Изазови и ограничења приступања Републике Србије Европској унији и Европској 

монетарној унији 

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: 

Наука о менаџменту 

Предметни наставник:                Проф. др Дејана Златановић 

     / 

1. Стрaтeгиje рaзвoja Нaукe o мeнaџмeнту 

2. Систeмскo мишљeњe кao нaучни инструмeнтaриjум сaврeмeнe Нaукe o мeнaџмeнту 

3. Кључне детерминанте структуре систeмa 

4. Кључни аспекти функциoнисaња 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. Холистички приступ процесу планирања у предузећима 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Национална економија 

Предметни наставник:                Проф. др Петар Веселиновић 

     Проф. др Никола Макојевић 

1. Природни и привредни ресурси као потенцијал економског развоја Републике Србије  

2. Регионалне диспропорције у Републици Србији – NUTS 2 

3. Дужничка криза у земљама у транзицији – са посебним освртом на Републику Србију 

4. Улога прехрамбене индустрије у економском развоју Републике Србије  

5. Демографски потенцијал у функцији развоја Републике Србије  

6. Структурне реформе и улога регулаторних тела у Републици Србији  

7. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Републике Немачке 

8. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Републике Италије  

9. Карактеристике спољнотрговинске размене Републике Србије и Руске Федерације  

10. ИКТ сектор као извозни потенцијал Републике Србије  

11. Економски аспекти иницијативе Отворени Балкан 

12. Могућности и ограничења локалног развоја у Републици Србији  

13. Инфлација као развојно ограничење економског развоја Републике Србије 

14. Утицај Украинске кризе на глобална економска кретања  

15. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Аранђеловац 

16. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Краљево 

17. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Јагодина 

18. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Крушевац 

19. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Смедеревска 

Паланка 

20. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Ћуприја 

21. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју општине Свилајнац 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Операциона истраживања 

Предметни наставник:                Проф. др Предраг Мимовић 

1. Операциона истраживања – стање и перспективе 

2. Линеарно програмирање  

3. Целобројно линеарно програмирање 

4. Разломљено линеарно програмирање 

5. Параметарско линеарно програмирање 

6. Марковљеви ланци 

7. Транспортни проблем 

8. Теорија игара 

9. Мрежно планирање – ПЕРТ метод 

10. Проблем асигнације 

11. Математички модели управљања залихама 

12. Редови чекања 

13. Динамичко програмирање 

14. Слободна тема 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Организација предузећа 

Предметни наставник:                Проф. др Весна Стојановић Алексић 

1. Савремени изазови у организовању предузећа 

2. Дизајнирање организације предузећа 

3. Компоненте организационе структуре 

4. Специфичности савремених модела организационе структуре 

5. Вођење организационих промена 

6. Формирање и вођење тимова у организацији 

7. Савренмени лидерски стилови у организацији 

8. Формирање организационог колектива 

9. Ефективност лидерских стилова 

10. Извори моћи у организацији 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Осигурање 

Предметни наставник:                Проф. др Владимир Станчић 

     доц Злата Ђурић 

1. Облици организовања делатности осигурања у свету и у Републици Србији 

2. Улога и начин формирања тарифа осигурања 

3. Ликвидација штета у осигурању 

4. Надзор над пословањем осигуравајућих друштава у Републици Србији 

5. Компаративна анализа понуда животних осигурања на тржишту Републике Србије 

6. Компаративна анализа понуда неживотних осигурања на тржишту Републике Србије 

7. Портфељ осигуравајућег друштва „Дунав осигурање“ 

8. Понуда осигуравајућих покрића на тржишту неживотних осигурања у Републици Србији 

9. Понуда осигуравајућих покрића на тржишту животних осигурања у Републици Србији 

10. Улога и значај посредника и заступника у осигурању 

11. Имовина и фондови друштава за осигурање 

12. Маргина солвентности 

13. Диверзификација ризика у осигурању 

14. Канали продаје осигурања 

15. Слободна тема 

16. Слободна тема 

17. Слободна тема 

18. Слободна тема 

19. Слободна тема 

20. Слободна тема 

21. Слободна тема 

22. Слободна тема 

23. Слободна тема 

24. Слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Основи економије 

Предметни наставник:                Проф.др Милена Јакшић 

     Проф. др Милка Грбић 

1. Цикличне флуктуације макроекономских величина 

2. Упоредна анализа економских политика на страни агрегатне тражње 

3. Штедња и инвестиције у функцији економског раста 

4. Анализа тржишта рада и незапослености у Републици Србији  

5. Тенденције и ограничења економског раста у Републици Србији  

6. Тржиште добара и новчано тржиште – IS-LM модел 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Основи макроекономије 

Предметни наставник:                Проф. др Саша Обрадовић 

     Доц. др Немања Лојаница 

1. Ефекти процеса глобализације на мобилност капитала у земљама у развоју 

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. Развојна функција монетарне политике 

11. Утицај привредног раста на животни стандард у Србији 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Основи међународне трговине 

Предметни наставник:                Проф. др Гордана Миловановић 

1.Двадесет година од креирања евра: Да ли Србија испуњава критеријуме за улазак у 

еврозону 

2. Хеџинг посао и изложеност валутном ризику  транснационалних компанија 

3. Криза у еврозони 

4. Моделирање девизног курса 

5. Анализа спољне трговине Републике Србије у периоду 2022-2023. 

6. Слободна тема 

7. слоодна тема 

8.Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. слободна тема 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Основи статистике 

Предметни наставник:                Доц. др Марина Милановић 

     Доц. др Милан Стаменковић 

1. Статистика Европске уније (EUROSTAT) 

2. Прикупљање и сређивање података 

3. Дескриптивна статистичка анализа 

4. Узорковање, врсте узорака и њихова примена 

5. Примена софтвера у статистичкој обради економских података 

6. On-line прикупљање података и софтвери за статистичку обраду података 

7. Статистичка процедура спровођења хи-квадрат теста 

8. Статистичкo закључивање – тестирање хипотеза о аритметичкој средини скупа 

9. Статистичкo закључивање – интервално оцењивање аритметичке средине скупа 

10. Статистичкo закључивање – тестирање хипотеза о пропорцији скупа 

11. Статистичкo закључивање – интервално оцењивање пропорције скупа 

12. Проста линеарна корелациона и регресиона анализа 

13. Вишеструка корелациона и регресиона анализа 

14. Статистичка анализа динамике економских појава – индексни бројеви 

15. Статистичка анализа динамике економских појава – компоненте временских серија 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Пензијско и здравствено осигурање 

Предметни наставник:                Доц. др Стеван Луковић 

1. Системи финансирања пензијског осигурања. 

2. Облици исплата пензијских надокнада. 

3. Пензијски планови са дефинисаним пензијским надокнадама. 

4. Пензијски планови са дефинисаним доприносима. 

5. Обрачун пензијских надокнада. 

6. Законска регулатива пензијског осигурања у Србији. 

7. Стратегије управљања портфолијом пензијских фондова. 

8. Систем обавезног пензијског осигурања у Србији. 

9. Добровољно пензијско осигурање у Србији. 

10. Проблеми у функционисању система пензијског осигурања. 

11. Пензијско осигурање у САД. 

12. Обавезно здравствено осигурање. 

13. Добровољно здравствено осигурање. 

14. Модели финансирања здравственог осигурања. 

15. Систем здравственог осигурања у Србији. 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Платни промет 

Предметни наставник:                Доц. др Ненад Томић 

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. Еволутивни развој новца и система плаћања 

6. Употреба мобилних дигиталних новчаника у савременом платном промету 

7. Диверсификација услуга електронског банкарства у платном промету Републике Србије 

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 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Понашање потрошача 

Предметни наставник:                Проф. др Вељко Маринковић 

1. Утицај референтних група на понашање потрошача  

2. Процена вредности животног века потрошача 

3. Истраживање потрошача и креирање маркетинг стратегије 

4. Методи и технике мотивационих истраживања 

5. Улоге чланова породице приликом избора марки производа  

6. Анализа карактеристика и специфичности тржишта деце потрошача 

7. Мерење сатисфакције потрошача 

8. Креирање и испоручивање вредности потрошачима 

9. Анализа стила живота потрошача 

10. Развој дугорочне лојалности потрошача 

11. Амерички индекс сатисфакције потрошача 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Пословне финансије 

Предметни наставник:                Проф. др Милан Чупић 

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. Емисија 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 

  



Листа тема за завршне радове на наставном предмету основних академских студија у шк. 2022/23. 

 

49 
 

Наставни предмет: 

Предузетнички менаџмент 

Предметни наставник:                Проф.др Јелена Ерић Нилсен 

     Проф.др Јелена Николић 

1. Идентификовање и анализа прилике као услов оснивања предузетничког подухвата  

2. Бизнис план – структура и примена  

3. Дигитално предузетништво – појам, карактеристике и примена 

4. Стратегије оснивања предузетничког подухвата  

5. Оснивање и специфичности нових подухвата у креативним индустријама 

6. Социјално предузетништво – појам и значај 

7. Значај лидерства у развоју предузетничког подухвата 

8. Специфичности и изазови у развоју високотехнолошких предузетничких подухвата 

9. Crowdfunding финансирање предузетничких подухвата  

10. Управљање растом предузетничког подухвата 

11. Карактеристике и изазови корпоративног предузетништва 

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. 2022/23. 
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Наставни предмет: 

Привредни развој 

Предметни наставник:                Проф. др Владимир Мићић 

1. Развојне карактеристике и изaзови привредe Републике Србије 

2. Природа сиромаштво и социјалне искљученост у Републици Србији 

3. Запосленост и привредни развој Републике Србије 

4. Утицај спољнотрговинске размене на привредни развој Републике Србије 

5. Привредни развој Р. Србије у условима пaндeмиje COVID-19 

6. Резултати процеса транзиције на привредни развој Републике Србије 

7. Утицај глобализације на актуелна привредна кретања Републици Србији 

8. Пивредни развој Републике Србије и процес придруживања Европској унији 

9. Достигнути ниво развоја и конкурентност привреде Републике Србије 

10. Структурне промене привреде Републике Србије 

11. Стратегија 2030–остварени резултати привреде Републике Србије 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Привреедно право 

Предметни наставник:                Проф. др Мирјана Кнежевић 

1. Моралне и правне норме у савременом свету 

2. Субјекти правних односа  

3. Однос Привредног права и економских наука 

4. Индивидуална обележја привредних друштава  

5. Законски третман оснивања привредног друштва  

6. Законски и статутарни заступници привредних друштава 

7. Корпоративно управљање 

8. Стечај и ликвидација у домаћем праву 

9. Оснивање и пословање јавних предузећа - улога корпоративног управљања у  

 јавним предузећима 

10. Банка као привредни субјект на организованом тржишту капитала 

11. Берзе у домаћем законодавству 

12. Правни положај друштва за осигурање  

13. Уговор о продаји 

14. Правни посао посредовања и заступања 

15. Уговор о ускладиштењу 

16. Уговор о шпедицији 

17. Уговор о грађењу (одговорност за недостатке грађевине) 

18. Уговор о превозу путника 

19. Уговори о превозу робе 

20. Уговори о туристичким услугама 

21. Врсте банкарских послова 

22. Поступак издавања банкарских гаранција 

23. Акредитивно пословање банака 

24. Појам, улога и значај меница  

25. Обвезнице 

26. Слободна тема 

27. Слободна тема 

28. Слободна тема 

29. Слободна тема 

30. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Рачуноводствени информациони системи 

Предметни наставник:                Проф. др Мирјана Тодоровић 

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 аналитичког књиговодства 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 наставник:                Проф. др Дејан Јовановић 

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. Контни оквир и индивидуални контни план рачуноводства трошкова производног 

предузећа 

11. Слободна тема 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Рачуноводство финансијских организација 

Предметни наставник:                Проф. др Биљана Јовковић 

1. Анализа Извештаја о токовима готовине у банкама 

2. Анализа покривености техничких резерви у осигуравајућим друштвима 

3. Стање и перспективе развоја сектора осигурања у Републици Србији 

4. Истинитост финансијских извештаја осигуравајућих компанија 

5. Депозитна структура банака у Репубилици Србији 

6. Компаративна анализа резервисања у осигуравајућим друштвима 

7. Кредитни послови у банкама 

8. Стање и перспектива животног осигурања у Републици Србији 

9. Компаративна анализа биланса успеха у банкама у Репубилици Србији 

10. Рачуноводствено обухватање пасивних банкарских послова 

11. Анализа адекватности капитала банака у Републици Србији 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Ревизија финансијских извештаја 

Предметни наставник:                Проф. др Снежана Љубисављевић 

     Проф. др Биљана Јовковић 

1. Ефикасност пословања средњих ревизорских предузећа у Републици Србији 

2. Анализа ревизорских извештаја и разлога изношења квалификованих мишљења на 

примеру јавних предузећа у Републици Србији 

3. Ревизија сталне имовине 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 трговинских предузећа 

9. Примена аналитичких поступака у процесу ревизије угоститељских предузећа 

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:                Доц. др Милена Јовановић-Крањец 

1. Социјална и економска искљученост у Републици Србији 

2. Социо-економска структура становништва у Републици Србији 

3. Системи социјалне заштите и реформе државе благостања 

4. Улагање у образовање као фактор економског развоја 

5. Теорије о образовању и неједнакости 

6. Изазови у високом образовању-сарадња универзитета и привреде 

7. Образовање, тржиште радне снаге и запошљавање 

8. Друштвени узроци и последице дискриминације студената са инвалидитетом 

9. Прираштај становништва и еколошка криза 

10. Глобалне еколошке опасности са којима се свет суочава – неизвесност, ризик и 

друштвена промена 

11. Теоријске контроверзе о глобализацији 

12. Родно економска (не)једнакост на тржипту рада у Републици Србији 

13. Сиромаштво у Републици Србији-карактеристике и програми заштите 

14. Социјално предузетништво-модел у борби против сиромаштва и социјалне искључености 

15. Маргинализација незапослених особа у Републици Србији 

16. Друштвене карактеристике девастираних општина у Републици Србији 

17. Стање родне равноправности у Републици Србији 

18. Демографске промене становништва у Републици Србији 

19. Друштвени фактори који утичу на одлив младог и школованог становништва из 

Републике Србије 

20. Медији и образовање у савременом друштву 

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: 

Стратегијски менаџмент 

Предметни наставник:                Проф. др Марко Славковић 

1. Стратегијска анализа екстерног окружења 

2. Стратегијска анализа интерног окружења 

3. Примена стратегијских алата у анализи окружења 

4. Кључни аспекти избора пословне стратегије 

5. Кључни аспекти избора корпоративне стратегије 

6. Дигитализација пословања: примери добре праксе 

7. Примена портфолио приступа у стратегијској анализи 

8. Значај људског капитала у савременом окружењу 

9. Улога знања у стратегијском менаџменту 

10. Управљање знањем и процес стратегијског менаџмента 

11. Кључни аспекти управљања интелектуалним капиталом 

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:                Проф. др Данијела Деспотовић 

     Проф. др Петар Веселиновић 

1. Улога економске политике у ублажавању последица кризе изазване пандемијом COVID 19 

2. Кaрaктeристикe стaбилизaциoнe eкoнoмскe пoлитикe 

3. Улoгa eкoнoмскe пoлитикe у eкoнoмским кризaмa 

4. Фискална политика и буџетски дефицит 

5. Улога економске политике у спровођењу Агенде 2030 

6. Улога економске политике у рефомском процесу земаља Западног Балкана 

7. Индикатори одрживог развоја и економска политика 

8. Редефинисање улоге државе у вођењу економске политике 

9. Кључне детерминанте стабилизационе економске политике 

10. Модели међународне координације економских политика  

11. Инфлација као развојно ограничење развоја Републике Србије  

12. Економска политика у функцији макроекономске стабилности Републике Србије 

13. Улога фискалне консолидације у привредном развоју Републике Србије 

14. Стратешки циљеви економске политике Републике Србије 

15. Улoгa eкoнoмскe пoлитикe у смaњивaњу сирoмaштвa у Рeпублици Србиjи 

16. Знaчaj дигитaлних инoвaциja зa приврeдни рaзвoj Рeпубликe Србиje 

17. Политика девизног курса Републике Србије у периоду транзиције 

18. Ефикасност економске политике у процесу транзиције привреде Републике Србије 

19. Економска политика у функцији интеграционих проеса Републике Србије 

20. Политика унапређења конкурентности привреде Републике Србије 

21. Политика унапређења иновативности привреде Републике Србије 

22. Стратешки аспект економске политике Републике Србије 

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: 

Теорија одлучивања (Пословно одлучивање) 

Предметни наставник:                Проф. др Јелена Николић 

1. Компаративна анализа теорија одлучивања  

2. PROACT модел процеса одлучивања 

3. Доносилац одлуке и његове преференције  

4. Карактеристике и врсте група као доносиоца одлуке  

5. Бихевиористички елементи у процесу одлучивања 

6. Модели стратегијског одлучивања 

7. Секвенцијално одлучивање  

8. Модел вишеатрибитувног одлучивања 

9. Групно одлучивање 

10. Проблеми и предрасуде доносиоца одлука у процесу одлучивања 

11. Кључни елементи и фазе процеса одлучивања 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Тржишно комуницирање 

Предметни наставник:                Проф. др Милан Коцић 

     Доц. др Катарина Софронијевић 

1. Агенције за привредну пропаганду као генератори креативних кампања 

2. Герила маркетинг као концепт иновирања приступа комуникације са потрошачима 

3. Вештине комуницирања у личној продаји 

4. Технике унапређења продаје усмерене на потрошаче 

5. Законски и етички оквир оглашавања 

6. Конференције за медије као облик екстерних односа са јавношћу 

7. Компаративна анализа односа са јавношћу и публицитета 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Туризам и животна средина 

Предметни наставник:                Проф.др Никола Бошковић 

     Проф.др Лела Ристић 

1. Улога животне средине у развоју екотуризма  

2. Туристичка валоризација руралних подручја у Републици Србији 

3. Развој одрживог туризма у планинским дестинацијама у Републици Србији 

4. Улога економске политике у развоју одрживог туризма 

5. Развој агротуризма у Републици Србији 

6. Развој екотуризма у Републици Србији 

7. Туристичко вредновање националних паркова у Републици Србији 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Увод у менаџмент 

Предметни наставник:                Проф. др Јелена Николић 

     Проф. др Јелена Ерић Нилсен  

1. Еволуција и изазови менаџмента 

2. Менаџмент вештине и компетенције у савременом окружењу 

3. Екстерно окружење као фактор стратегијског одлучивања  

4. Дизајнирање организационе структуре 

5. Лидерство као менаџмент функција  

6. Кључни аспекти мотивације запослених  

7. Значај и врсте комуникације у организацији 

8. Друштвена одговорност и економске перформансе 

9. Тимски рад и управљање тимовима 

10. Извори и технике менаџмента конфликтом 

11. Ефективност контроле као менаџмент функције 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Управљање иновацијама 

Предметни наставник:                Проф. др Дејана Златановић 

     / 

1. Улога иновација у унапређењу конкурентности 

2. Врсте иновација: Осло типологија иновација 

3. Подстицаји и ограничења иновативности  

4. Кључне детерминанте креирања иновативног предузећа 

5. Brainstorming и brainwriting као инструменти подстицања креативног мишљења 

6. Техника шест мисаоних шешира  

7. Модели затворених иновација 

8. Отворене иновације као савремена парадигма у управљању иновацијама 

9. Управљање иновационим пројектима: кључна одређења и методи 

10. Иновациона инфраструктура: инструменти подстицања иновативног деловања 

11. Интелектуална својина у управљању иновацијама  

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Управљање интеграционим процесима предузећа 

Предметни наставник:                Проф. др Слађана Савовић 

1. Организовање и имплементација процеса преузимања предузећа 

2. Начини преузимања предузећа и тактике одбране  

3. Понуда за преузимање као тактика напада на циљно предузеће  

4. Мотиви имплементације мерџера и аквизиција  

5. Ефекти технолошких аквизиција на профитабилност предузећа  

6. Рачуноводствена мерила перформанси аквизиција  

7. Утицај међународних аквизиција на продуктивност преузетих предузећа 

8. Изазови реализације међународних аквизиција  

9. Изазови имплементације аквизиција у савременим условима пословања  

10. Специфичности процеса реализације аквизиција у технолошком сектору  

11. Слободна темa  

12. Слободна тема  

13. Слободна тема  

14. Слободна тема 

15. Слободна тема  
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Наставни предмет: 

Управљање пословним перформансама 

Предметни наставник:                Проф. др Виолета Домановић 

1. Детерминанте процеса управљања перформансама предузећа 

2. Планирање и мерење пословних перформанси 

3. Анализа и извештавање о пословним перформансама 

4. Развијање компензационог система заснованог на перформансама 

5. Управљање добити и cash flow перформансом 

6. Управљање пословним успехом предузећа 

7. Управљање вредношћу за власнике као кључном пословном перформансом 

8. Бенчмаркинг анализа пословних перформанси 

9. Модели анализе рентабилности  

10. Савремени приступи мерењу перформанси 

11. Слободна тема 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Управљачко рачуноводство 

Предметни наставник:                Проф. др Мирјана Тодоровић 

     Проф. др Дејан Јовановић 

1. Управљачко-рачуноводствена подршка менаџменту предузећа 

2. Примена cost-benefit анализе у алтернативном пословном одлучивању  

3. Анализа и симултани утицај фактора на ниво преломне тачке на примеру  

4. Анализа преломне тачке на примеру 

5. Рачуноводствена информациона подршка управљању продајним ценама на примеру 

6. Извештавање по подручјима одговорности на примеру 

7. Рацио анализа ликвидности и солвентности на практичном примеру 

8. Рацио анализа обрта и рентабилности на практичном примеру 

9. Трансферне цене – обрачунавање и ефекти примене на практичном примеру 

10. Израда буџета и његове импликације на практичном примеру 

11. Слободна тема 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Финансијска анализа и планирање 

Предметни наставник:                Проф. др Владимир Обрадовић 

     Проф. др Милан Чупић; Доц. др Немања Карапавловић 

1. Хоризонтална и вертикална анализа финансијских извештаја 

2. Анализа и оцена развоја ликвидности 

3. Анализа и оцена развоја солвентности и задужености 

4. Анализа и оцена развоја финансирања сталне имовине 

5. Анализа и оцена развоја профитабилности 

6. Анализа тржишне вредности 

7. Анализа финансијских перформанси компаније 

8. Финансијске тешкоће и предвиђање стечаја 

9. Финансијско планирање 

10. Финансијско управљање девизним ризиком компаније 

11. Финансијско управљање каматним ризиком компаније 

12. Слободна тема 

13. Слободна тема 

14. Слободна тема 

15. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Финансијска и актуарска математика 

Предметни наставник:                Прoф. др Mикицa Дрeнoвaк 

     Дoц. др Злaтa Ђурић 

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 

17. Слободна тема 

18. Слободна тема 

19. Слободна тема 

20. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Финансијска тржишта 

Предметни наставник:                Проф. др Милена Јакшић 

     Доц. др Стеван Луковић 

1. Улога пензијских фондова и компанија за животно осигурање на тржишту капитала 

2. Иницијална јавна понуда као покретач развоја берзанског тржишта 

3. Диверзификација улагања у функцији смањења инвестиционог ризика 

4. Интеграциони процеси у глобалним финансијским токовима 

5. Утицај вируса COVID19 на пословање берзанских тржишта 

6. Класичне и бихејвиоралне финансије у финансијском одлучивању 

7. Стање и перспектива глобалног финансијског тржишта 

8. Слободна тема 

9. Слободна тема 

10. Слободна тема 
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Наставни предмет: 

Финансијско извештавање 

Предметни наставник:                Проф. др Владимир Обрадовић 

     Дoц. др Немања Карапавловић 

1. Примeнa Meђунaрoдних стaндaрдa финaнсиjскoг извeштaвaњa у Рeпублици Србиjи и 

зeмљaмa oкружeњa  

2. Концептуални оквир финансијског извештавања 

3. Мерни атрибути у финансијском извештавању 

4. Приказивање извeштaja o финaнсиjскoм пoлoжajу у Републици Србији 

5. Прикaзивaњe извeштaja o успeху у Рeпублици Србиjи 

6. Прикaзивaњe извeштaja o нoвчaним тoкoвимa у Рeпублици Србиjи 

7. Знaчaj и сaдржинa нaпoмeнa уз финaнсиjскe извeштaje у Рeпублици Србиjи 

8. Рaчунoвoдствeнe пoлитикe 

9. Финансијско извештавање о нематеријалним улагањима 

10. Финaнсиjскo извeштaвaњe o биoлoшким срeдствимa 

11. Oбeзврeђeњe нeтeкућих срeдстaвa 

12. Финансијско извештавање о залихама 

13. Финaнсиjскo извeштaвaњe o пoтрaживaњимa oд купaцa 

14. Финансијско извештавање о сопственом капиталу 

15. Финансијско извештавање о резервисањима 
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Наставни предмет: 

Финансијско књиговодство 

Предметни наставник:                Проф. др Јасмина Богићевић 

     Проф. др Драгомир Димитријевић 

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 


