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ЈIИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВF, НА  НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  OCIIOBHИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

I-Iаставни  предмет: 	ОСИГУРАIbЕ  

Предметпи  иаставник: 	Доц. др  3лата  'tiypпli 

Облици  организовања  делатности  осигурања  у  сгзету  и  у  Републици  Србији  
Оснивање, пословање  и  управљање  акционареким  црупrгвом  за  осигурање  
Улога  и  начин  формирања  тарисhа  осигурања  
Економика  осигурања  
Надзор  над  пословагvем  осигуравајуhих  друштава  у  Републици  Србији  
Анализа  пословања  друштава  за  животно  осигурање  у  Републици  Србији  
Алализа  пословања  друштава  за  неживотно  осигурање  у  Републици  Србији  
Анализа  пословања  друштава  за  добровољно  пензијско  осигурагве  у  Републици  Србији  
Анализа  пословања  друштава  за  добровољно  здраветвепо  осигурање  у  Репубтзци  
Србији  
Компаративна  анализа  пословања  друштава  за  жинаггто  осигурање  у  Републици  Србији  
са  земљама  у  региону  
Компаративна  анализа  пословања  друштава  за  rгеживотно  осигурање  у  Републици  
Србији  са  земљама  у  региону  
Компаративна  анализа  пословања  друштава  за  цобровољно  пензијско  осигурање  у  
Републици  Србији  са  sемљама  у  региону  
Компаративна  анализа  пословања  друштава  за  цобровољно  здравствено  осигураг-i)е  у  
Регryбэшци  Србији  са  земљама  у  региону  
Обавезна  оеигурања  у  Релублшји  Србији  са  акцетггом  ria осигураг -т)е  од  незапослевосги  
Обавезна  осигурања  у  Републици  Србији  са  акцентом  на  здравствено  осигурање  
Обавезна  осигурања  у  Републици  Србији  са  агаiентом  на  пензионо  осигурање  
Понуда  осигуравајуtгих  покриliа  на  тржишlу  неживотних  осигурања  у  Републици  
Србији  
Понуда  осигуравајуТiих  покриliа  на  тржитту  животних  осигурања  у  Регryблици  Србији,. 
Специфичности  пословања  друштава  за  осигурање  
Имовина  и  фондови  друштава  за  осигурање  
Маргина  солвегггности  
Диверзис1эикација  ризика  у  осигурању  
Управљањеризицима  
Улога  и  значај  посредника  и  заступника  у  осиryраrву  
Канали  продаје  осигурања  
Ликвидација  штета  у  осигурагву  
Теоријски  и  практичтчи  значај  реоеигурања  
Портфељ  осигуравајућег  цруцгтва  „Дунав  осигурање" 
Компаративна  анализа  позryда  животних  осигурања  на  трх<ишту  Републике  Србије  
Компаративна  анализа  попуца  неживотних  осигурап,а  на  тржишту  Регryблике  Србије  
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ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  3ABPIIIIIL РАДОВЕ  ИА  HACTABIIOM 
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Наставни  предмет : 	ME7iYHAPOДIIE ФИИАIIСИЈЕ  
Прецметии  rшставлик : 	Доц. др  Неиац  Јдикониб  

]. 	Руковоlјено  флуктуирајуliи  режим  девизног  курса  - искуства  Србије  у  21. вегry 
Валутпи  одбор  као  потенцијални  режим  девизног  курса  
Избор  режима  девизног  курса  у  функцији  уrшпређења  коикурентности  националне  
привреде  
Србија  у  процесу  енропскик  економских  интеграција  - стање  и  перепегстиве  
Страх  од  с]шукгуирања  девизног  курса  
Проблем  незвани=ше  евроизације  у  Србији  
Утицај  промене  девизног  курса  на  смањење  ексгерне  неравнагеже  
Место  земаља  БРИКС  у  светској  трговини  
Гвропска  унија  као  најзначајтшји  трговински  партнер  Србије  
Гвролска  унија  као  оптимално  валутно  подручје  
Компаративна  анализа  конкуренттшети  екот•Iомија  земаља  Западног  Балкана  
Конкурентносг  српске  привреде  према  Светском  екотчомском  г]шруму  
Анализа  спол,нотрговинске  размене  Србије  након  2000. године  
Значај  ЦВФТА  споразума  за  спољнагрговииску  размену  Србијс  
Значај  меtјународних  с]гигшнсијских  организација  за  приврецrш  развој  Србије  
Улога  долара  у  међународrгом  монетарном  сисгему  
Значај  иностраног  капитала  за  развој  привреда  земаља  Западт,тог  Балкана  
Активтroсти  Светске  баггке  у  Републици  Србији  
Сграгте  директне  инвесгиције  као  облик  међунароцног  кретања  капитала  
Внротржиште  као  фактор  динамичног  раста  међународног  кретања  капитала  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
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ЛИСТА  'ГЕМА  ЗА  ЗАВРШIП; РАДОВЕ  1IA HACTABIIOM 
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Наставтти  предмеr. 	МОНЕТАРНЕ  ФИНАНСИЈЕ  

Прецметии  каставник : 	Проф. др  CpFjau Фуртула  

 бгратегија  таргетирања  инфлације  
 Реферектrта  камагтта  стопа  I-Iародие  банке  Србије  
 Основки  и  ломоliии  инсгрументи  монетарног  регулисања  Народне  банке  Србије  
 Стабилност  цена  као  примарни  цињ  монетарие  политике  
 Обавезна  резерва  као  иrктрумепт  мокетарне  политике  
 Детерминанте  понуде  новца  
 Стратегије  моиетарке  политике  
 Појам  и  ипституционалне  карактеристике  централне  банке  
 Независност  центрашге  бапке  и  начиrш  њеног  остваривања  

 Анализа  достигнутог  степена  пезависиости  I-Iародне  банке  Србије  
 Инструмеrтти  монетарног  регулисања  г.lентралних  банака  у  зависпости  од  степена  
разиијеиости  финансијског  сисгема  

 Отгерације  на  агвореном  тржицrгу  као  инструмеrгт  монетарие  политике  
 Политика  столе  обавезних  резерви  у  функцији  монетарне  коитроле  
 Ииструменти  монетарног  регулисања  Народне  банке  Србије  
 Сгратегија  монетарног  регулисања  Народне  бакке  Србије  
 Класификација  финансијских  тржишта  
 Инсlрументи  новчаног  тржишта  и  тржишта  капитала  
 Значај  финансијских  тржишта  за  уравнотежено  фуш<ционисање  економије  
 Учесници  на  тржишту  капитanа  
 Lвроизација  и  валутки  одбор  као  алтеркативни  режими  девизног  курса  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
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