
УIIИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОIIОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-19 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРцIНЕ  РАДОВЕ  IIA НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  OCIIOBHИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	РАЧУНОВОДСТВО  ТРОIцКОВА  
Предметни  ваставник: 	Проф. цр  Весиа  Јаіbиh 

Систем  обрачуна  по  стварним  трошковима  на  практичпом  примеру  
Рачуновоцствено  извештавање  из  система  обрачуна  по  стварним  трошковима  
на  практичном  примеру  
Систем  обрачуна  по  стапдардпим  трошковима  па  практичном  примеру  
Рачуноводствено  изиештавање  из  система  обрачуна  по  стандардним  
трошковима  на  практичном  примеру  
Систем  обрачуна  по  стандардним  варијабилиим  трошковима  на  практичном  
примеру  
Перепективе  и  развој  савремених  система  обрачуна  и  управљања  трошковима  у  
Србији  
Систем  обрачуна  трошкова  по  актииностима  - могуhности  и  перспективе  
примене  у  Србији  
Примена  савремених  система  обрачуна  трошкона  у  оквиру  фаза  животног  
циклуса  производа  
Методе  формирања  кanкулације  цене  коштања  на  практичном  примеру  
Калкулације  цене  коштања  као  конгролни  и  диспозитивни  инструмеtгг  на  
практичном  примеру  
Контни  оквир  и  индивидуаэши  контни  плаи  рачуноводства  грошкова  
производног  предузеhа  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  



УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОIIОМСКИ  ФАКУЈГГЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-18 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  3ABPIIIHE РАДОВЕ  НА  НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  OCIIOBHИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  прсцмет: 	УIIРАВЈБАЧКО  РАЧУIIОВОДСТВО  
Предметни  паставници : 	Проф. др  Becua .1аи,иБ  

Доц. цр  Мирјаиа  Тодорови6 
Анализа  и  симултани  утицај  фактора  на  ниво  преломне  тачке  на  примеру  
производног  предузеhа  
Анализа  преломне  тачке  на  примеру  трговинског  предузеfiа  
Анализа  преломне  тачке  iia нримеру  услужног  ирецузеhа  
Примена  cost-benefit анализе  у  аlггериативном  пословном  одлучипању  у  фази  
производње  
Примена  cost-benefit аггализе  у  алтернативггом  пославпом  оllлучивању  у  фази  
продаје  
Примена  cost-benefit анализе  у  алтернативном  пословном  одлучивању  у  
међуфункционалним  пословним  подручјима  
Рацио  анапиза  ликвидности  и  солвептности  на  практичном  примеру  
Рацио  анализа  обрта  и  рентабилности  на  практичном  примеру  
Рачуноводствена  информациона  подргика  управэаању  продајним  ценама  на  
практичном  примеру  
Рачуповодствени  концепт  и  извенtтаван,е  по  подручјима  о7и  оворпости  у  
функциопално  струкгуираном  предузеhу  
Рачуноводствени  копцепт  и  извсијтаван,с  tio подручјима  одговорвости  у  
дивизионално  структуираном  предузеhу  
Слободиа  тема  
Слободна  тема  
Слободгга  тема  
Слободна  тема  



НИК  BF.TiA 
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВС(У  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈIIТТ  
БРОЈ: 3460/XII1-17 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевап  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  3ABPIIIIIE РАДОВЕ  НА  IIACTABHOM 
ПРЕДМЕТУ  OCIIOBHИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	ФИНАНСИЈСКО  И3BEцITABAIbF. 
Предметни  наставник: 	Доц, др  Владимир  Обрацовиб  

Анализа  и  оцена  развоја  прифитабилпости  (конкретни  пример) 
Анализа  и  оцена  развоја  нето  обртног  фонда  (конкретан  пример) 
Анализа  и  оцена  развоја  солиентности  (конкретан  пример) 
Анализа  и  оцена  развоја  финапсирања  сталне  имовине  (конкретан  пример) 
Значај  правила  финансирања  за  аиа  шзу  и  оцегry фииаисијекс  ситуације  
предузеhа(конкретап  пример) 
Регулатива  финансијског  извештавања  у  Републшlи  Србији  
Концептуални  оквир  финансијског  извештавања  

~. Извецгтавање  о  новчаним  токовима  
Финансијско  извештавање  о  некретнинама, постројењима  и  опреми  
Финансијско  извештавање  о  нематеријалFшм  улагањима  
Фииансијско  извештавање  о  залихама  
Финансијско  извештавање  о  сопственом  калиталу  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  



УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОIIОМСКИ  ФАIСУЈГГЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-16 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРIПИЕ  РАДОВЕ  I1A IIACTABHOM 
ПРЕДМЕТУ  OCIIOBIIИX АКАДF.МСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	ПОСЛОВНЕ  ФИНАНСИЈЕ  
Предметни  наставници: 	Проф. др  Предраг  Стаичи fi 

Доп. др  Милан  Чупиfi 

Ризик  и  очекивана  стопа  приноса  
Теорија  процењивања  и  тржишна  вредност  хартија  од  вредиости  
Процес  капиталног  буиетирања  
Пројекција  токова  готовине  од  инвестиционог  пројекта  
Технике  евалуације  и  одлучииања  у  капиrалном  буцетирању  
Инвестиционо  одлучивање  у  условима  неизвесности  
Финаисијско  управљање  готовином  и  краткорочним  харгијама  од  вредности  
Финансијско  управљање  потраживањима  од  купаца  
Финансијско  управљање  залихама  
Дугорочни  извори  финансирања  
Краткорочни  извори  финансирања  
Хибридии  извори  финансирања  
Изведени  финансијски  инструменти  
Цена  капитала  предузећа  
Пондерисана  просечна  и  маргинanна  цена  капитanа  
Структура  капитла  предузећа  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  

;ZјНИК  BETiA 
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IIаставпи  тгредмет: 
	rnчУИоВоДстВЕни  ИнФоrмАl>;иони  сисТЕми  

Предметни  наставник: 
	

Доц. др  Мирјана   Тодорови }i  

Организација  и  функционисање  књиговодствене  процедуре  финансијског  
књиговодства  на  практичном  примеру  
Инструменти  организације  финансијског  књиговодства  rга  практичном  примеру  
Књиговоцствена  документација  као  инструмект  организације  финансијског  
књиговодства  на  практичпом  примеру  
Организација  и  фугппlиописање  финапсијског  извештавања  па  прагстичном  примеру  
Финансијски  извецггаји  као  ипсгрумеит  организације  фипаiiсијског  књиговодства  на  
црактичном  примеру  

б. Књиговодствена  докумемгација  као  инс•грумспт  оргапизације  рачуноводства  
трошкова  на  практичном  примеру  
Извештаји  рачуноводства  трошкова  као  инструмент  организације  рачуноводства  
трошкона  на  практичном  примеру  
Рачуноводствени  извештаји  као  инструмент  организације  рачуноводства  на  
практичном  примеру  
Организација  и  функционисање  апалитичких  књиговодстава  на  практичном  ггримеру  
Организација  и  функционисање  рачуноводствене  процедуре  на  практичном  примеру  

1 1. Рачуноводствени  софтвер  на  практичном  примеру  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  

1 б. Слободна  тема  
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВДУ  
ЕКОИОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-15 
дnтум: 30.11.2016. гоп. 
Крагујсвац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  3ABPI1IHE РАДОВF. НА  НАСГАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  



ШК  BETiA 
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УНИВF.РЗИТЕТ  У  КРАГУ.IЕВI[У  
EKOIIOMCKИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-14 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујсвац  

ЛИСТА  TLMA ЗА  3ABPIIIIIE РАДОВL I1A ПАСТАВПОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОСИОВИИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	БУТ,IЕТСКО  И  ПOPF.CICO РАЧУИОВОДСТВО  
Прецме•пти  наставници : 	11роф. др  Драган  Стојагwвмfi 

Доц. цр  Јасиипа  Богиhевиh 

Основва  обележја  коптног  шiапа  за  буисгски  сисгем  
Законски  прописи  у  буиетском  рачунонодсгву  

З. Интерна  регулатива  у  буцетском  рачуноводству  на  примеру  КБС  
Књиговодетвено  евидентирање  нефинаксијске  имовине  на  примеру  КБС  
Порески  аспекти  у  буиетском  рачуноводству  
Утврђивање  и  расподела  резулата  на  примеру  КБС  
Организација  снимања, праliења, ликвидирања  и  чунања  књиговодствене  
докумептације  на  примеру  КБС  
Инвентарисање  и  процепа  имовина  на  примеру  КБС  
Књиговоцствена  процецура  у  буиеrском  рачуновоцству  
Примена  иггформационих  технологија  у  буиетском  рачуноводству  

1]. Осврт  на  сацржај  и  примену  буиетског  рачуноводсгва  у  нашој  sемл  и  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈГГGТ  
БРОЈ: 34601ХI11-13 
ДАТУМ: 30.11.2016. гоц. 
Крагујсвац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  IIA НАСТАВНОМ  
ПРЕДМF,ТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

I-Iасгавни  прецмет : 	ФИIIАНСИЈСКО  К1bИГОВОДСТВО  
Прецметпи  иаrгавиици: 	Проф. др  Драган  Стојанови fi 

Доц. др  Јасмипа  Богиhевиh 
Доц. др  Драгомир  ДимитријевиБ  

Инвептарисање  и  процена  имовине  иа  примеру  иредузеhа  
Поцела  рачуиа  у  рацовима  домаhих  аугора  
Утврђивање  и  расподела  резултата  на  иримеру  ирецузеhа  
IQњиговоцствеио  евицеитирањс  ецецијалиих  иослова  
Историјски  развој  књиговодства  као  осиова  савремеиог  рачуноводства  
Књиговодствеиа  евиденција  осиовних  средсгава  на  примеру  предузе fiа  
Основни  инструмепти  и  глобална  лроцедура  у  књиговодсгву  

„ Рачуноводетвена  начела  и  прииципи  уредног  књиговопетва  
Улога  и  значај  контног  оквира  у  књиговодству  
Техпичка  ередства  за  обуsватање  књиговодствепих  промепа  
Књиговодствено  обухватање  формирања  и  промена  сопственог  капитала  
IGbиговодегвеио  обухватаrг)с  иозајмл,спог  каггитала  
Методе  утрђивања  периодич}ror реултата  
Књиговоцствеиа  свицеицијарасхоца  
Књиговодствено  обухватање  залиха  на  примеру  предузећа  
Књиговодсгвеио  обухватање  ирихоца  

] 7. Књиговодствено  обухватање  нематеријалне  имовине  
Значај  финансијских  извеиггаја  за  цоношење  пословпих  одлука  
Анадиза  финансијских  извеигтаја  комлаиија  
Књиговоцствени  третмаи  потраживања  и  обанеза  компанија  
Слободна  тема  
Слоботга  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слобоzига  тема  
Слобоцпа  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободиа  тема  

~ 	а  
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈF.ВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈIТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-12 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  3ABP111IIE РАДОВЕ  НА  IIAC'ГАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	ПЛАТIIИ  ПРОМЕТ  
Предметни  наставник: 	Проф. др  Виолета  Тодоровиfi 

Системи  међубанкарског  обрачуна  у  Европској  унији  
Упоредна  анализа  кључних  система  међубанкарских  плаtгања  
Појам  и  каракгеристике  механизама  за  салцирање  хартија  од  вредности  
Криптовалуте  као  тгови  модел  електроиског  новца  
Методе  плаt~ања  у  слектронској  трговини  
Појам  и  употреба  мобилних  дигиталних  новчаника  
Дистрибутивни  системи  елекгронског  банкарства  
Развој  електронског  банкарсгва  у  Републици  Србији  
Употреба  платних  картица  у  савремепом  платном  промету  
Електронска  трговина  хартијама  од  вредности  у  Републици  Србији  

] 1. Реформе  платног  промета  у  Републици  Србији  у  циљу  приближавања  
стакдарцима  Европске  упије  

С  wбодна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слобоцна  тема  



УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАI'УЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XI1I-11 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујсвац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРIШIЕ  РАДОВЕ  НА  IIACTABHOM 
ПРЕДМЕТУ  OCI-TOBIIИX АКАДЕМСIСИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	БAIIKAPCTBO 
Предметни  наставник: 	1lроф. др  Виолета  Тодоровн fi 

Послован,е  баиака  у  савременом  пословном  окружењу  
Концепт  и  политика  ликвицности  баиака  
CAMELS моцел  за  мерсње  перформанси  банака  
Аиализа  бонитета  дужника  у  функцији  процене  крецитног  ризика  
Глобална  финавсијска  криза  и  финансијске  перформансе  банкарског  

сектора  Републике  Србије  
Управљање  капиталом  у  банкама  
Управљање  финансисјким  ризицима  у  банкарском  пословању  
Улога  система  за  осигурање  депозита  у  реryлисању  банака  
Интервенционистичке  мере  за  решавање  системских  банкарских  криза  
Концепт  и  правци  развоја  регулативе  банака  
Послови  кредитирања  становништва  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слобоцна  тема  

IСЕДНИК  BETiA 
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈIТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-10 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВР1цИЕ  РАДОВЕ  НА  НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  OCHOBIIИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наетавни  предмет: 	ОРГАНИЗАЦИЈА  ПРЕДУЗЕТiА  
Предметни  наставник: 	Проф. др  Весна  Стојанови6-Алекси6 

1. Регрутовање  кадрова  као  фаза  формирања  организационог  колектива  
 Међузависност  фактора  и  параметара  организационе  структуре  
 Процес  формирања  организационе  структуре  
 Специфичности  савремених  модела  организационе  структуре  
 Вођење  организационих  промена  

б. Формирање  и  вођење  тимова  у  организацији  
 Савремени  стилови  лидерства  у  организацији  
 Утицај  национanне  културс  на  организациону  структуру  
 Појам  и  врсте  организационе  структуре  
 Извори  моtiи  у  организацији  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободгга  тема  



УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-9 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
1Срагу .lева q 

ЈIИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШ I[Е  РАДОВЕ  НА  IIACГABHOM 
ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставии  предмет: 	ТРГОВИНСКО  ПРАВО  
Предметни  наставник: 	Проф. др  Мирјаиа  Киежеви fi 

 Моралне  и  правне  норме  у  савремеиом  свету  
 Субјекти  правних  односа  
 Како  савлацати  вештину  сачиц,авагг,а  и  тумачења  уговора  привредиог  права  
 Правна  култура  економисте  и  техника  преговарап,а  код  саставэ tiања  уговора  

приврецлог  права  
 Однос  Привредног  права  и  економских  наука  
 Индивидуалва  обележја  привредних  друцrгава  
 Законски  третман  оснивања  привредног  друштва  
 Законски  и  статутарнизаступници  прииредних  цруштава  
 Корпоративно  уггрављање  
 Стечај  и  rгиквидација  - посебан  осврт  ва  законски  оквир  и  праксу  у  Србији  
 Осниван,е  и  пословагг,е  јавних  npeдyselia - улога  корпорагивиог  управљања  у  јавним  

предузе tiима  
 Банка  као  привредни  субјект  на  организованом  тржишту  капитала  
 Берзе  у  домаtгем  законодавству  
 Правни  положај  друштва  за  осигурање  
 Уговор  о  продаји  
 Правни  посао  посрецовања  и  заступања  
 Уговор  о  ускладицгтењу  
 Уговор  о  шледицији  
 Уговор  о  грађењу  (одговорност  за  нецостатке  граlјевине) 
 Уговори  о  турисгичким  услугама  
 Врсте  банкарских  послова  
 Поступак  издавања  банкарских  гаракција  
 Акредитивно  пословање  бапака  
 Појам, улога  и  значај  меница  
 Обвезпице  
 Слободна  тема  
 Слободпа  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
 Слободна  тема  
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-8 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  НА  НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  OCHOBHHX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	МАКРОЕКОНОМСКА  AIIAJIИ3A 
Предметни  наставник: 	Ilpoф. др  Гордана  МарјаиовиН  

Могуhности  и  ограничења  скопомске  политике  y IS-LM моде  ry 
Механизам  прилагођавања  y AS-AD моцелry 

 Теорија  равнотежних  привредних  циклуса  и  теорија  реалних  пословнихциклуса  
— компаративна  анализа  
Теорија  политичких  циклуса  
Макроекономека  политика  — инструменти  и  циљеви  
Шокови  понуде  као  извори  цикличних  флуктуација  
Управљање  агрегатном  тражњом  — кејнзијански  и  монетарисгички  присryп  
Номиналне  и  реалне  ригидности  — извори  макроекономске  нестабилности  
Мандел-Флемингов  модел  — оцена  и  критика  
Савремени  концепти  Филипсове  криве  
Слободна  тема  
Слободна  тема  

I3. Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕIСОНОМСКИ  ФАКУЈГГЕТ  
liPOJ: 3460/XII1-7 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  IIA НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СГУДИЈА  

Наставни  предмет: 	EKOHOMCICE Ј[ОКТРИНЕ  
Предметни  ггасгавник: 	I1роф. др  Гордана  Марјанони ti 

Место  и  улога  маргиналистичког  правца  у  развоју  економске  мисли  
Оцена  и  критика  класичне  политичке  економије  

З. 	Компаративна  анализа  кејнзијанске  и  неокласичне  теорије  и  политике  
Улога  државног  интервенционизма  у  економској  •reорији  
Улога  тржипгног  мехапизма  у  екопомској  теорији  

б. 	Доприноси  нове  класичне  макроекономије  - Лукасова  критика  
Нови  кејнзијанизам  - утицај  иа  развој  савремсне  макроекономије  
Кретан>а  на  тржицтгу  рада  у  моделима  нових  кејнзијахаца  
Доприноси  Џ. М. Кејнса  развоју  савремехе  економске  теорије  
Доприноси  М. Фридмана  развоју  савремене  економске  теорије  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Gлободна  тема  



УНИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-6 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  НА  НАСТАВНОМ  
НРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	ЕКОНОМИЈА  ЈАВНОГ  СЕКТОРА  
Предметни  насгавници: 1Iроф. др  Властимир  Лековиб  

Доц. др  Владан  Ивановиli 
Државна  интервенција  у  функцији  отклањања  тржишшгх  неуспеха  
Тржишна  ефикасност  и  социјалиа  правичност  у  савременој  теорији  и  пракси  
Предности  и  недостаци  јавног  сектора  у  тржишној  економији  — емпиријска  
анализа  
Карактеристикејавног  сектора  у  савременој  тржишној  привреди  
Јавно-приватно  партнерство  као  начин  решавања  комуналних  проблема  

б. 	Кључни  узрочници  корупције  и  њене  економеке  последице  
Међузависност  тржишта  и  државе  у  модерној  економнји  
Кључни  аспекти  јавног  сектора  у  Реnублици  Србији  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
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УИИВЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈIТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-5 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујсвац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  IIA НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОС[IОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	КОМПАРА '1'ИВIIИ  EICOIIOMCКИ  СИСТЕМИ  
Предметни  наставници: Проф.др  Влаrгимир  Лековиfi 

Доц. др  Влацан  Иваtwвиб  
Кључгги  аспеtпи  тржиигног  либерализма  и  његова  дугорочна  одрживост  
Неолиберализам  и  светска  економска  криза  

З. 	Институдионалне  претпоставке  економског  .аста  и  .азвоа  
Утицај  глобалие  економске  кризе  на  националну  економију  
Теорија  тржишне  регулације  и  њена  практична  примена  у  развијеним  тржишним  
економијама  
Друпггвено-економски  услови  настанка  и  развоја  модела  социјално-тржишне  
привреде  - искуство  Немачке  
Карактеистике  и  специфичности  економскогсистемаЈапана  
Међусобни  однос  економије  и  политике  у  савременој  тржиппrој  привреди  
Глобanне  друштвенс  промене  и  проблеми  транзиције  
Значај  инститруционалних  промена  за  успешност  процеса  транзиције  
Слобоцна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  



УНИIЗЕРЗИТЕТ  У  КРАГУЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЈIТЕТ  
БРОЈ: 3460/X1I1-4 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВР11П1Е  РАДОВЕ  IIA 
НАСТАВНОМ  ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДF,МСRИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	ТЕОРИЈА  И  АНАЛИЗА  ЕКОНОМСКЕ  ПОЛИТИКЕ  
Предметни  наставник: 	Проф. др  Даиијела  Деспо  говиб  

І . 	Улога  економске  политике  у  функционисању  привреде  
Носиоци  економске  политике  
Циљеви  економске  политике  
Мере  економске  политике  
Ограничења  економске  поли•гике  

б. 	Инструменти  монетарне  политике  
Инструменти  фискалне  политике  
Развојни  аспекти  фискалне  политике  
Спољнотрговинска  политика  
Политика  девизних  курсева  
Политика  доходака  и  цена  
Социјална  политика  
Економска  политика  заш•гите  >кивогvе  срецине  
Политика  унапређења  енергетске  сиryрносги  
Политика  унапређења  конкуреатности  

1 б. Иновациона  политика  у  економији  знања  
Генеза  иновационе  политике  
Економска  политика  у  IS - LM моделу  
Економска  политика  у  Маидел-Флеминговом  моделу  
Економска  политика  у  еидогеним  моделима  приирецпог  раста  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободна  тема  



УIIИВЕРЗИТЕТ  У  KPAI'УЈЕВЦУ  
ЕКОIIОМСКИ  ФАКУЛ'ГЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-3 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЈIИСТА  ТЕМА  ЗА  ЗАВРИ]НЕ  РАДОВЕ  ИА  ИАСТАВГIОМ  
ПРЕДМЕ'ГУ  OCIIOBIIИX АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: 	 ТЕОРИЈА  И  ПОЛИ'1'ИКА  ЦЕИА  
Предметни  ваставгшци : 	Проф. др  Јbиљапа  Максимови fi 

Доц. цр  Милаи  Костиli 
Примена  теорије  понашатва  потрошача  у  микроековомској  анализи  
Екокомска  неефикасност  тржишних  структура  са  ограниченом  конкуренцијом  
Савремена  транснационална  кортгорација  (ТНК) у  услоиима  глобализације  
Политика  заштите  конкуренције  у  Р. Србији  
Подстицање  конкурентности  привреде  Р  Србиј  е  
Монополска  дискриминација  потрошача  помоћу  цена  
Билатерални  монопол  на  тржишту  радне  снагс  - пример  Р. Србије  
Картелски  споразуми  и  варушавање  конкурегпlијс  у  Р. Србији  
Регулација  монопола  у  развијеним  приврепама  
Злоупотреба  доминан.пгог  rтоложаја  ирецузеhа  и  иоди  гика  зашпл  ге  коикуренције  

1 l. Политика  заштите  конкуренцијс  у  ГУ  и  САД  
Мопополска  тржишна  структура  и  могућности  ограничавања  монополске  моћи  
Мокопсонско  тржиште  и  начитш  ебеговог  регулисања  
Екстерки  ефекти  и  политика  државе  
Олигополи  у  привреди  Р. Србије  
Примева  тсорије  игара  у  економској  анализи  
Баријере  за  улазак  на  олигополско  тржиште  
Картелски  споразуми  и  нарушавагбс  конкурентlије  у  ЕУ  
Монопоггистички  конкурентно  тржиште  и  његова  актуелхост  
Утицај  асиметричних  информација  на  неефикасност  тржишта  
Слободна  тема  
Слободна  тема  
Слободгга  тема  
Слободна  тема  

Слободна  тема  

Слободна  тема  

Слободна  тема  
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УНИВЕРЗИ'ГЕТ  У  KPAI'УЈЕВЦУ  
ЕКОНОМСКИ  ФАКУЛТЕТ  
БРОЈ: 3460/XIII-2 
ДАТУМ: 30.11.2016. год. 
Крагујевац  

ЛИСТА 'ГЕМА  ЗА  ЗАВРШНЕ  РАДОВЕ  IIA НАСТАВНОМ  
ПРЕДМЕТУ  ОСНОВНИХ  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА  

Наставни  предмет: ЕКОIIОМИКА  ИНДУСТРИЈЕ  

Предметни  ваставник : IIpoф. др  Владимир  Миhиh 
 Индустријска  политика  као  фактор  развоја  индустрије  
 Иидустријска  политика  Европске  уније  
 Настанак, развој  и  рефоме  sаједничке  индустријске  политике  Европске  уније  
 Структура  индустрије  Европске  уније  — перформансе  и  трендови  
 Интервенционистичка  извозно  оријентисана  стратегија  индустријализације  
 Карактеристике  индустријализације  високо  развијених  sемаља  

7 Деиндустријализација  као  феномен  савременог  развоја  високо  развијених  
земаља  

 Индустријски  развој  земаља  БРИКGа  
 Локација  индустрије  и  индуетријеки  кластери  

 Транзициони  биланс — деиндустријализација  привреде  Србије  
1 	1. Развој  индустрије  Србије  после  2010. године  — перформаисе  и  трендови  

 Реиндустријализација  у  функцији  економеког  развоја  Србије  
 Структурие  промене  индустрије  Србије  
 Инвестиције  у  индустрији  [llумадије  и  Крагујевца  
 Коггцентрација  индустрије  Србије  
 Ниво  развоја  и  конкурентност  индустрије  Србије  
 Могуfiности  и  ограниченја  извоза  индустријских  производа  из  Србије  
 Значај  аутомобилске  индустрије  за  привредни  развој  Србије  и  Крагујевца  
 Потенцмјали  развоја  прехрамбене  индустрије  Србије  
 Агроиндустрија  Србије  
 Слободна  тема  
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Републике  Србије  
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