2008. година
Име и презиме

Датум

Курс

Тема

Срђан Вајзовић

10.1.2008.

Менаџмент у трговини

Истраживање односа моћи и конфликата у каналима маркетинга

Тања Вукајловић

11.1.2008.

Анђелка Ђорђевић

16.1.2008.

Банкарски и финансијски менаџмент

Репо послови и развој финансијског тржишта

Владимир Матовић

31.1.2008.

Менаџмент у трговини

Ревизија маркетинг канала

Микица Дреновак

8.2.2008.

Кванититативне финансије (IMQF)

Моделирање рочне структуре каматних стопа у Србији

Финансијско-рачуноводствена
анализа

Развој интерне ревизије и њена улога у корпоративном управљању

Фискални и монетарни менаџмент и
Саша Стефановић

25.2.2008.

управљање друштвеним

Секјуритизација хипотекарних кредита

делатностима
Дубравка Стојановић

27.2.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг

Никола Маравић

27.2.2008.

Менаџмент у трговини

Ивана Ћулибрк

28.2.2008.

Међународна економија

Борко Милосављевић

29.2.2008.

Банкарски и финансијски менаџмент

Бојан Антић

29.2.2008.

Банкарски и финансијски менаџмент

Љубица Улама

12.3.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг

Катица Радосављевић

19.3.2008.

Менаџмент у трговини

Yufang Han

27.3.2008.

Management in Tourism

Владица Тинтор

1.4.2008.

Пословна економија и менаџмент

Управљање ризиком у међународном пословању
Утицај Интернет технологија на управљање односом са корисницима у
сектору авио услуга
Концепт одрживог развоја предузећа
Независност централне банке у функцији стварања монетарне
стабилности
Азијска финансијска криза и хеџ фондови
Међународни пословни значај слободних царинских зона с освртом на
слободну царинску зону Лука Бар
Структура канала маркетинга воћа у Србији
Планирање и менаџмент одрживог туризма у Србији - Planning and
Management of a Sustainable Tourism in Serbia
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ У
СРБИЈИ У 2005. ГОДИНИ

Фискални и монетарни менаџмент и
Јелена Старчевић

9.4.2008.

управљање друштвеним

Ликвидност као основни принцип банкарског пословања

делатностима
Дарко Симоновић

10.4.2008.

Маркетинг менаџмент

Истраживање карактеристика и понашања Интернет потрошача

Душан Шутановац

11.4.2008.

Пословна економија и менаџмент

КРЕДИТНИ РЕЈТИНГ ПРИВРЕДА У ТРАНЗИЦИЈИ

Фискални и монетарни менаџмент и
Снежана Лазаревић

14.4.2008.

управљање друштвеним

Брзина оптицаја новца - теоријско-методолошка анализа

делатностима
Ана Глигоријевић

18.4.2008.

Пословна економија и менаџмент

Душан Марковић

12.5.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг

Михаило Зоговић

12.5.2008.

Маркетинг

Миодраг Вулићевић

14.5.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг
Фискални и монетарни менаџмент и

Никола Павић

14.5.2008.

управљање друштвеним
делатностима

Милена Липовина

19.5.2008.

Економетрија

Зита Катаи

18.6.2008.

Менаџмент у трговини

Зоран Бојовић

24.6.2008.

Милислав Перић
Сенка Шекуларац

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ДРЖАВНОГ СПОЉНОГ ДУГА И ПОНОВНО
УСПОСТАВЉАЊЕ ОДРЖИВОГ НИВОА СПОЉНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ
Међународна заједничка улагања и стратегијске алијансе у условима
глобалне конкуренције
Тржиште државних набавки и употреба електронске технологије - са
применом у војсци
Утицај маркетиншких перформанси на тржишно позиционирање у Кини
Финансирање здравствене заштите по моделу социјалног здравственог
осигурања
Моделирање утицаја страних директних инвестиција на економски раст
земаља Западног Балкана употребом серија панела
Утицај имиџа малопродајног објекта на сатисфакцију и лојалност
потрошача

Теорија и политика привредног

Информационе технологије као инфраструктурна подлога економије

развоја

засноване на знању

26.6.2008.

Банкарски и финансијски менаџмент

Модел надзора осигурања у Европској унији

27.6.2008.

Маркетинг

Маркетиншки аспекти поморских лука - с посебним освртом на Луку Бар

Жељко Рачић

27.6.2008.

Операциона истраживања
Фискални и монетарни менаџмент и

Милош Лутовац

30.6.2008.

управљање друштвеним
делатностима

Рачунарски концепт пословне интелигенције и примена у
телекомуникационим услугама
Преображај образовања у Србији на тржишним принципима и
прилагођавање европским стандардима
Тржиште и перспективе развоја информационо-комуникационих

Светозар Јушковић

30.6.2008.

Фискални менаџмент

Предраг Перковић

1.7.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг

Међународни менаџмент продаје кроз односе са кључним клијентима

Биљана Легеновић

3.7.2008.

Фискални менаџмент

Макроекономска развојна политика у земљама у транзицији

Иван Пајовић

8.7.2008.

Драгомир Димитријевић

14.7.2008.

Јулија Церовић

23.7.2008.

Статистичка анализа

Биљана Јанковић

11.9.2008.

Менаџмент у трговини

Сандра Чоловић

17.9.2008.

Организација и менаџмент

Стојан Здравковић

19.9.2008.

Тржишна економија и управљање
државом
Финансијско-рачуноводствена
анализа

Политика привредног развоја, група
Привредни развој

технологија у Републици Србији

Институционална анализа преступног понашања у привреди Србије

Хармонизација финансијског извештавања
Примена мултиваријационе анализе за редукцију информација над
базама података
Управљање дугорочним односима са корисницима
телекомуникационих услуга
Улога лидерства у развоју организације која учи
Развој југословенског извоза комерцијалних услуга

Фискални и монетарни менаџмент и
Милија Богавац

25.9.2008.

управљање друштвеним

Ефикасност монетарне политике у формирању новчане штедње

делатностима
Јелена Момчиловић

3.10.2008.

Економетрија

Утицај структурног лома на прогнозу макроекономских временских
серија

Фискални и монетарни менаџмент и
Саша Ранђеловић

7.10.2008.

управљање друштвеним
делатностима

Милена Ковачевић

9.10.2008.

Срђан Амиџић

10.10.2008.

Иван Маринковић

13.10.2008.

14.10.2008.

систем Србије - претпоставке и могућности

Актуарство

Формирање и оцена математичке резерве

Тржишна економија и управљање

Тржиште рада Босне и Херцеговине и мере за смањење

државом

незапослености

Маркетинг

Карактеристике оглашавања на тржишту аутомобила у Србији

Фискални и монетарни менаџмент и
Иван Марковић

Увођење синтетичког пореза на доходак физичких лица у порески

управљање друштвеним
делатностима

Мултилатерални трговински преговори и развој Светске трговинске
организације

Фискални и монетарни менаџмент и
Орнела Станишић

14.10.2008.

управљање друштвеним

Опорезивање личних примања (пример Босне и Херцеговине)

делатностима
Ангелина Миловановић

17.10.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг
Фискални и монетарни менаџмент и

Дејан Једнак

24.10.2008.

управљање друштвеним
делатностима

Биљана Матић

28.10.2008.

Зоран Лазић

29.10.2008.

Милош Ницић

30.10.2008.

Соња Тонтић

20.11.2008.

Маркетинг

Компензационе схеме за менаџере на бази вредновања перформанси
Аспекти примене информационих технологија у пословању са
хартијама од вредности
Тржишни концепт пословања железнице Србије у савременим
условима

Управљање и информациони

Развој интелигентних система за пословно одлучивање и примена у

системи

формулисању стратегије предузећа

Управљање и информациони
системи
Менаџмент у трговини

Примена Интернета у промоцији туристичке понуде
Институционалне претпоставке регионалне политике Србије

Јелена Филиповић

28.11.2008.

Маркетинг менаџмент

Ирена Вернер

1.12.2008.

Међународни менаџмент и маркетинг

Мишо Хасељић

2.12.2008.

Кристина Бобрек

3.12.2008.

Славиша Вучуревић

11.12.2008.

Мирјана Шеган

16.12.2008.

Актуарство

Милица Обадовић

22.12.2008.

Актуарство

Марина Пријић

23.12.2008.

Међународна економија

Марија Стојиљковић

25.12.2008.

Ивана Милојевић

25.12.2008.

Војислав Бабић

26.12.2008.

Александар Сандић

29.12.2008.

Актуарство

Биљана Замбелић

29.12.2008.

Актуарство

Славица Дабетић

30.12.2008.

Актуарство

Улога промоције у маркетиншком позиционирању на тржишту деце
потрошача
Идентификовање фактора ефикасности контакт центара као начина
тржишног комуницирања

Финансијско-рачуноводствена

Савремени проблеми финансијског извештавања и анализе пословних

анализа

банака и њених клијената

Маркетинг

Интегрисани системи квалитета и задовољство корисника

Фискални и монетарни менаџмент и
управљање друштвеним делатностима

Монетарни, банкарски и финансијски
менаџмент
Менаџмент у трговини
Тржишна економија и управљање
државом

Обвезнице јавног зајма - систем и пракса у Републици Србији
Формирање тарифа и обрачун средстава премијске резерве у
осигурању на два живота
Компаративна примена метода процене тржишног ризика - аналитички
метод и метод историјске симулације
Ток и резултати процеса транзиције у привреди Чешке
Каматни ризик обвезнице
Политика конкуренције у функцији придруживања Републике Србије
Европској унији
Утицај социјалног капитала на економски развој
Формирање и пласман средстава техничких резерви у неживотном
осигурању
Управљање ризицима незгоде на раду и професионалних обољења
Модели оцењивања ризика као основ утврђивања будућих штета у
имовинском осигурању

