
2010. година  
 
Име и презиме Датум Курс Тема 

Зоран Раденковић 2.2.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Рачуноводствени информациони систем у интегрисаном пословном 

окружењу 

Драгана Вукаловић 4.2.2010. Фискални менаџмент 
Информационо-технолошки аспект управљања ризицима у платном 

систему 

Ведран Станетић 8.2.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Међународна маркетиншка истраживања у функцији извоза 

прехрамбених производа 

Гордана Бјелетић 8.2.2010. Маркетинг 
Стратегија менаџмента категорије органских производа – моделски 

приступ 

Татјана Карић  8.2.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ КРЕДИТНОГ СКОРИНГА ЗА 

КРЕДИТЕ ОДОБРЕНЕ СТАНОВНИШТВУ 

Драган Цветковић 10.2.2010. Економика бизниса 
Управљање организационом трансформацијом полиције у функцији 

европских интеграција 

Милан Борота 10.2.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Кредитни портфолио пословних банака 

Мирјана Боберић  12.2.2010. Пословна економија и менаџмент 
ПРИМЕНА КОНЦЕПТА СТРАТЕГИЈОМ ВОЂЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА 

«СОЈАПРОТЕИН»  

Слободан Агатоновић 17.2.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Корупција у међународном бизнису: савремени изазови и стратегије 

управљања пословним интегритетом 

Зоран Грковић 24.2.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 
Мерџер као облик аквизиције 

Лука Петровић 26.2.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Рачуноводствени и билансни аспект измиривања обавеза акцијама 



Мирјана Јевтић 4.3.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Буџетирање и контрола капиталних улагања 

Филип Димитров 4.3.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Егзотичне опције – место и улога на глобалном финансијском тржишту 

Дринка Пековић 9.3.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Проширење европске уније на исток и ефекти на тржиште рада 

Игор Бајић 10.3.2010. Менаџмент у трговини Регионална политика Европске уније - перспективе у Србији 

Олгица Несторовић 15.3.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Трансфер технологије кроз стране директне инвестиције у привреду 

Србије 

Миљан Павловић 19.3.2010. Међународна економија 
Партнерство приватног и јавног сектора – предности, недостаци и 

могућности примене 

Драган Михаиловић 22.3.2010. Менаџмент 
Лизинг као савремени облик финансирања са освртом на примену у 

Црној Гори 

Томислав Илић 24.3.2010. Актуарство Управљање ризиком у осигурању моторних возила 

Жељко Јовановић 25.3.2010. Менаџмент 
Савремене маркетинг стратегије и менаџмент у фармацеутској 

индустрији 

Драгана Јованчевић 25.3.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Улога маркетиншких комуникација у брендирању Црне Горе као 

туристичке дестинације 

Срђан Миловановић 8.4.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Проблеми конструкције оптималног инвестиционог портфолиа 

друштава за осигурање у Србији 

Ивана Смиљанић 8.4.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Управљање кредитним ризиком на тржишту кредитних деривата 

Гордана Ковјанић 15.4.2010. Менаџмент у туризму 
Ставови и перцепције међународних организатора скупова о имиџу 

Србије као конгресне дестинације 

Александра Јевтић 6.5.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Методи вредновања унутрашњег трансфера средстава - FTP метод 



Мирјана Ракић 13.5.2010. Менаџмент у туризму Брендирање планине Таре као туристичке дестинације 

Владимир Зечевић 13.5.2010. Рурална економија и агробизнис 
Стратегија руралног развоја Србије – имплементација најзначајнијих 

европских искустава 

Саша Трандафиловић 17.5.2010. Економика бизниса 
Улога система зарада и других новчаних примања у 

професионализацији Војске Србије 

Биљана Јосиповић 18.5.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Финансијско извештавање о наследној имовини – јавни сектор 

Иван Мировић 18.5.2010. Међународна економија Улога банкарског система у привредном развоју Републике Српске 

Един Калач 19.5.2010. Менаџмент 

Имплентација стандарда за систем управљања безбедношћу хране у 

малим и средњим  

предузећима 

Предраг Тодоровић 21.5.2010. Маркетинг Корпорацијски имиџ и репутација у банкарству 

Петра Марковић 24.5.2010. Маркетинг менаџмент Улога маркетинга у формулисању развојне стратегије банке 

Александар Радошевић 24.5.2010. Маркетинг 
Маркетинг микс пословне банке у пословима са становништвом и 

малим и средњим предузећима 

Соња Поповић 26.5.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Међузависност националног брендирања и брендирања туристичких 

дестинација 

Јелена Брдар 26.5.2010. Међународна економија Утицај страног капитала на развој банкарског сектора Србије 

Марија Јосиповић  28.5.2010. Кванититативне финансије (IMQF) ЕВРОПСКЕ ОБВЕЗНИЦЕ ПОКРИВЕНЕ КОЛАТЕРАЛОМ 

Ненад Николић 31.5.2010. Менаџмент 
Управљање маркетинг комуникацијама дистрибутера електричне 

енергије 

Живорад Обрадовић 1.6.2010. Актуарство 
Управљање чистим ризицима у великим инфраструктурним пословним 

системима 

Милан Чупић 9.6.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Финансијски аспекти креирања и мерења вредности предузећа 



Радислав Јокановић 11.6.2010. Фискални менаџмент 

Планирање и оцена ефикасности капиталних улагања и временска 

вредност  

новца 

Гордана Лаловић 18.6.2010. Економика бизниса 
Специфичности и детерминанте финансирања малих и средњих 

предузећа 

Михаило Кочовић 18.6.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Маркетиншки аспекти бизнис плана 

Јелена Поповић 19.6.2010. Међународна економија Значај политике конкуренције за привредни развој Србије 

Гордана Томић 19.6.2010. Рурална економија и агробизнис 
Претпоставке и могући ефекти развоја органске пољопривреде у 

Србији 

Јелена Пантелић  21.6.2010. Кванититативне финансије (IMQF) МЕРЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ РИЗИКА 

Снежана Велевски 22.6.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Фундаментална обележја и проблеми имплементације Лин концепта у 

управљању трошковима 

Владислава Илић 22.6.2010. Актуарство Компаративна анализа модела финансирања здравственог осигурања 

Петар Ковачевић 22.6.2010. Менаџмент 
Организација управљања знањем у пословним мрежама оператера 

мобилне телефоније 

Душана Вукелић 22.6.2010. Актуарство 
Организација рачуноводственог информационог система у функцији 

подршке управљачким структурама 

Татјана Чупић-Добромировић 22.6.2010. Актуарство 
Компаративна анализа система пензијско инвалидског осигурања у 

земљама Латинске Америке 

Вања Драгичевић 22.6.2010. Актуарство Актуарска и финансијска анализа адекватности премије осигурања 

Владимир Петковић 22.6.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 

Унапређење пословног окружења у Србији као фактор конкурентности 

земље 

Јасмина Бојовић 22.6.2010. Актуарство 
Актуарске основе формирања тарифа за нове производе осигурања 

лица 

Милутин Добриловић 23.6.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Оцена пословних могућности и развој пословног концепта новог 

предузетничког подухвата 



Марија Дамјановић 23.6.2010. Актуарство 
Макроекономско окружење и осигурање у Србији, развијеним земљама 

и земљама у транзицији 

Мирјана Тодоровић 23.6.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Интегрисани обрачун трошкова по активностима као продукт 

савремених информационих система 

Александар Поповић 23.6.2010. Актуарство 
Савремене тенденције одржања солвентности осигуравајућих 

компанија у Европској унији 

Југослав Исаковић 23.6.2010. Менаџмент у трговини Стратегије формирања и контроле цена лекова за хуману употребу 

Радован Дамњановић 23.6.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Правци реформе система пензијско инвалидског осигурања у Војсци 

Србије 

Иван Маринковић 23.6.2010. Демографија Узроци смртности становништва Србије у периоду 1950-2006 

Ивана Петровић 24.6.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Управљање тржишним ризиком у осигуравајућим компанијама у Србији 

Биљана Недељков 25.6.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 
Тржиште некретнина и глобална финансијска стабилност 

Горан Танкосић 25.6.2010. 
Пословна економија, Међународна 

трговина 

Анализа савремених монетарних процеса у условима финансијских 

криза 

Исидора Израел 25.6.2010. Организација и менаџмент 
Креирање кластера малих и средњих предузећа у функцији развоја 

привреде Србије 

Зорана Кнежевић 28.6.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Избор одговарајуће дистрибутивне мреже у снабдевању иновативним 

лековима 

Рајко Стевановић 28.6.2010. Организација и менаџмент 
Организационо реструктурирање јавног предузећа – Електропривреда 

Републике Српске 

Наталија Недељковић 28.6.2010. 
Управљање и информациони 

системи 
Интернет технологије у функцији односа са инвеститорима 

Братислав Милосављевић 29.6.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 
Монетарни трансмисиони механизам 



Павле Бјелетић 29.6.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 

Регулација тржишта телекомуникационих услуга са посебним освртом 

на Црну Гору 

Соња Тадић 29.6.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Могућности и ограничења емитовања корпоративних обвезница у 

Србији 

Мирослав Чавић 29.6.2010. Демографија 
Ставови младих релевантни за дефинисање популационе политике 

Републике Српске 

Светлана Турудија 

Живановић 
29.6.2010. Рурална економија и агробизнис 

Развој тржишта и канала маркетинга лековитог и ароматичног биља у 

Републици Србији 

Небојша Мишић 1.7.2010. Рурална економија и агробизнис 
Економска оправданост примене биогорива као обновљивих извора 

енергије 

Моника Кнежевић 1.7.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 
Теоријско-методолошка анализа регионалне конкурентности у Србији 

Наташа Папић-Благојевић 1.7.2010. Статистичка анализа Бајесов метод оцењивања 

Драгана Тодоровић 

Јовановић 
1.7.2010. Актуарство Модели колективног ризика 

Милица Јовин Ока 2.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Стандарди и програми објективизације и формализације интерног 

комуницирања у међународном менаџменту 

Биљана Егић 2.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Конкурентски значај управљања променама у међународним 

аквизицијама 

Бранка Радовић 2.7.2010. Фискални менаџмент 
Програми запошљавања као део активне политике тржишта рада у 

Србији 

Нина Тутњевић 2.7.2010. Организација и менаџмент 
Утицај промене величине различитих облика директне зараде на 

мотивацију производних радника 

Бранка Нерић 2.7.2010. Организација предузећа Савремени трендови у развоју планова бенефиција запослених 

Биљана Богићевић 2.7.2010. 
Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним делатностима 
Улога буџета Европске уније у процесу интеграције 



Слађана Јањић 2.7.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 
Стратегија смањења сиромаштва у Србији 

Андријана Дробњак 2.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Значај примене квалитативног истраживања пословног тржишта за 

развој предузећа 

Љиљана Ђурђевић 5.7.2010. 

Макроекономска анализа и 

трансформација југословенске 

привреде 

Недостаци тржишног механизма у Паретовом смислу и корективна 

активност државе – електроенергетски сектор: препоруке за реформу у 

Србији 

Биљана Степановић 6.7.2010. Актуарство Мобилне технологије и апликације у осигурању 

Иван Банковић 6.7.2010. Менаџмент у трговини Стратегије позиционирања велепродаје на фармацеутском тржишту 

Слађана Бобар 7.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Нови концепти управљања трошковима предузећа као одговор на 

промене пословног амбијента: светска и домаћа пракса 

Јелена Дубак 7.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Пројектно финансирање у Црној Гори – теоријске основе и примена 

Свјетлана Јанковић Шоја 8.7.2010. Статистичка анализа Регресиони модел и примена у анализи квантила 

Данијела Јовановић 8.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Интегрисане маркетиншке активности тржних центара 

Јадранка Арсеновић 9.7.2010. Менаџмент у туризму Утицај личне продаје на формирање имиџа туристичке дестинације 

Марко Бојиновић 9.7.2010. Менаџмент у трговини 
Стратегијски приступ продаји возила на премијском сегменту 

аутомобилског тржишта 

Србо Лапчевић 9.7.2010. Рурална економија и агробизнис 
Могућности примене деривативних инструмената у пословању 

специјализованих пољопривредних банака 

Владан Божовић 9.7.2010. 
Управљање и информациони 

системи 
Пројектовање софтвера за пословне информационе системе 

Ненад Радуловић 9.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Финансијски ризици у међународном платном промету 

Сања Новарлић 9.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Утицај унапређења продаје на развој бренда у кондиторској индустрији 

Миле Личина 9.7.2010. 
Привредни развој, политика 

привредног развоја 

Развој финансијске структуре и стране директне инвестиције као 

детерминанте привредног раста 



Маја Јаредић 9.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Примена маркетинг концепције у услужним делатностима са посебним 

освртом на хотелијерство 

Рада Јочић 9.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Креирање и имплементација програма лојалности у сектору 

телекомуникација 

Александра Штрбац 9.7.2010. Маркетинг менаџмент Комуницирање с кључним групама јавности на тржишту рада Србије 

Срђан Кокотовић  9.7.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 
ТЕКУЋА ВАЛУТНА КРИЗА У ЗЕМЉАМА У РАЗВОЈУ И РАНИЈА 

ИСКУСТВА 

Марија Кнежевић 12.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Оперативни ризик у микрофинансијским институцијама 

Ана Ивковић 12.7.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 
Оперативно спровођење мера монетарне политике 

Предраг Вуковић 12.7.2010. Менаџмент у туризму Оцена конкурентности туристичке дестинације на примеру Новог Сада 

Славица Седларевић 12.7.2010. Менаџмент у туризму Креирање имиџа туристичке дестинације 

Татјана Гајић-Арсенијевић 12.7.2010. Менаџмент у трговини 
Анализа задовољства гостију у функцији унапређења квалитета 

пословања хотела 

Саша Ђоговић 12.7.2010. Маркетинг 
Формулисање маркетинг стратегије развоја планинског туризма у 

Србији 

Милица Даковић-Тадић 12.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Изазови и приоритети независне ревизије у условима савременог 

пословања 

Тамара Пејић-Петковић 12.7.2010. Актуарство Улога актуара у ревизији друштава за осигурање 

Бојан Ђурић 12.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Улога интерне контроле и интерне ревизије у јавном сектору 

Жарко Несторовић 12.7.2010. Менаџмент Утицај технологије на организацију предузећа 

Зорана Вујић 12.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Могућности примене холистичког маркетинга у међународном 

пословању   

Драга Гардић 12.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Лизинг vs. кредит у финансирању пројеката 



Јелена Кулаш 12.7.2010. Актуарство Стање и перспективе развоја тржишта осигурања у Србији 

Зоран Миодраг 12.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Хеџ фондови као алтернативни инвестициони механизам 

Ана Ристовић Никезић 12.7.2010. Менаџмент у трговини Ефекти приватизације трговинског сектора у Републици Србији 

Драгана Остојић 12.7.2010. Актуарство 
Феномен старења становништва и реформа пензијског осигурања у 

Европској унији 

Борис Јовановић 12.7.2010. Организација и менаџмент 
Организационо редизајнирање предузећа у функцији благостања 

власника (акционара) 

Даниела Голубовић 12.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Анализа примене стандардизованог приступа Базела II у управљању 

кредитним ризиком у банкарском сектору Црне Горе 

Ана Стијеповић 12.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Стратегијско усклађивање корпоративног брендирања и тржишног 

позиционирања – концепцијски и емпиријски приступ 

Оља Цвејановић 12.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Улога стратегија тржишног комуницирања у брендирању минералних 

вода Србије 

Младен Дашић 12.7.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Управљање ризиком  каматне стопе у банкарском сектору 

Сања Попов Каран 13.7.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 

Осигурање као метод управљања ризицима у малим и средњим 

предузећима 

Марија Џопалић 13.7.2010. Менаџмент у трговини Унапређење односа са купцима у ери дигиталне економије 

Жељко Јовић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Примена интерног приступа управљању кредитним ризиком у 

банкaрском сектору Републике Србије 

Владимир Мирковић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Анализа управљања тржишним ризицима у банкарском сектору Србије 

Мартина Гебауер 13.7.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Буџет Европске уније 



Тијана Драгић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Теоријски и емпиријски приступи кредитној анализи предузећа 

Славица Лисица 13.7.2010. Међународна економија Светска финансијска криза и њен утицај на привредни развој Србије 

Милица Даковић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Мерење вредности интелектуалне својине 

Миодраг Обрадовић 13.7.2010. Међународна економија Одрживи развој и управљање шумама: пример Србије 

Милка Цабунац 13.7.2010. Актуарство 
Карактеристике и развој приватног пензијског осигурања са освртом на 

Србију 

Гордана Ђукић 13.7.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Проблем сиромаштва у Србији – регионални аспект 

Сања Милановић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Претпоставке и ограничења делатности кредитног рејтинга 

Ружица Радуљ 13.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Брендирање специфичних  прехрамбених и пољопривредних 

производа са аспекта географског порекла 

Јадранка Петровић 13.7.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Улога Светске банке у развоју малих и средњих предузећа у Републици 

Српској 

Снежана Милић 14.7.2010. Међународна економија 
Међународна трговина наоружањем, војном опремом и робом 

двоструке намене 

Весна Кликовац 14.7.2010. Међународна економија Утицај међународне трговине на стање сиромаштва у свету 

Мирјана Чизмовић 14.7.2010. Актуарство 
Карактеристике система осигурања депозита и његова имплементација 

у Црној Гори и земљама у развоју 

Весна Јовандић 14.7.2010. Менаџмент у трговини 
Стратегије организације и имплементације електронског пословања у 

трговини 

Братољуб Радуловић 14.7.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 

Утицај развоја тржишта капитала на профитабилност банака у Босни и 

Херцеговини 

Јелена Марковић 14.7.2010. Актуарство 
Надзор осигуравајућих компанија – текуће стање, ограничења  и будући 

правци развоја 



Драган Гајић 14.7.2010. Рурална економија и агробизнис 
Берза пољопривредних производа са посебним освртом на могућност 

терминске трговине пшеницом у Србији 

Велибор Јовановић 14.7.2010. Менаџмент у трговини Предности RFID технологије у логистици и њена примена у војсци 

Богдан Поповић 14.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Утицај студије изводљивости на ефикасност инвестиционог 

одлучивања 

Маријана Јевтић 14.7.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Интегрисани пословни информациони системи у финансијским 

институцијама 

Марица Асановић 15.7.2010. Међународна економија Утицај глобализације на неједнакост – пример Индије 

Вања Кнежевић 15.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Опредељујућа улога маркетинга и продаје у међународним мерџерима 

и аквизицијама 

Данијела Стојановић 15.7.2010. 
Управљање и информациони 

системи 
Информационо-комуникациона подршка развоју електронскe трговине 

Ангелина Булатовић 15.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Имплементација концепта релационог маркетинга у међународном 

пословању предузећа 

Вања Тешић 15.7.2010. Организација и менаџмент 
Интернационални менаџмент људских ресурса: изазови акултурације 

експатријата 

Данијела Ћирић 15.7.2010. Међународна економија 
Јавно приватно партнерство као модел финансирања локалне 

инфраструктуре – искуства и препоруке за Србију 

Мирослав Рајлић 15.7.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 

Макроекономска политика привреда у транзицији и њихово 

укључивање у процес глобализације 

Петар Васић 15.7.2010. Демографија 
Утицај изабраних демографских обележја на структуру потрошње 

домаћинстава у Србији 

Смиљана Балшић 15.7.2010. Међународна економија 
Примена мултиваријационих процедура у анализи спољне трговине 

земаља у транзицији 



Милош Шипрагић 15.7.2010. Маркетинг 
Маркетинг локације у функцији привлачења страних директних 

инвестиција 

Славица Радоњић 15.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Управљачки аспекти извештавања и анализе новчаних токова 

Јелена Николић 15.7.2010. Менаџмент у туризму 
Инфраструктурне претпоставке одрживог развоја туризма у 

Златиборском округу 

Саша Џуџевић  15.7.2010. Пословна економија и менаџмент 
Лидерство у мултикултуралном окружењу – важност прилагођавања 

стилова руковођења културним особеностима земаља 

Милица Костић 16.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Економски ефекти учлањења Црне Горе у Светску трговинску 

организацију 

Ела Костић 16.7.2010. Маркетинг менаџмент 
Утицај промена у трговини на велико на задовољство корисника 

велепродајних услуга   

Драгана Стојановић 16.7.2010. 
Управљање и информациони 

системи 

Улога информационих система у процесима планирања и анализе 

пословања 

Татјана Максимовић 16.7.2010. Менаџмент Модел вођења организационих промена 

Светлана Божић 16.7.2010. Маркетинг менаџмент Утицај бренда на тинејџере као потрошаче 

Небојша Бјелотомић 16.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Утицај глобализације производног процеса у ИT индустрији на 

понашање локалних канала продаје 

Небојша Јеремић 16.7.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Реформе пореза на доходак физичких лица у земљама у транзицији 

Сања Бечић 16.7.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Развојни, финансијски и маркетиншки аспекти лизинга 

Тамара Рајић 16.7.2010. Маркетинг менаџмент 
Примена метода и техника мерења квалитета услуга у високом 

образовању 

Јован Његић 16.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Процена вредности инвестиционих фондова у условима слабије 

развијених тржишта хартија од вредности 



Марија Трпкова 16.7.2010. Статистичка анализа Класификационе процедуре у мултиваријационој статистичкој анализи 

Ненад Јевтић  16.7.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 

АНАЛИЗА ТРАНСАКЦИОНИХ ТРОШКОВА: ПУТ КА НАЈБОЉЕМ 

ИЗВРШЕЊУ НАЛОГА ЗА ВЕЛИКЕ УЧЕСНИКЕ НА ТРЖИШТИМА 

ВОЂЕНИМ НАЛОЗИМА 

Предраг Драгојловић  16.7.2010. Пословна економија и менаџмент 
Организација, функционисање и претпоставке развоја лобистичких 

предузећа 

Сања Поповић 17.7.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 
Домети транзиције и искуства приватизације у привреди Црне Горе 

Синиша Радић 17.7.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Kвалитет обелодањивања о финансијским инструментима у функцији 

процене финансијских ризика 

Зоран Васић 23.8.2010. Пословна економија, Маркетинг 
Материјално-финансијски надзор пословања привредних субјеката од 

стране независних ревизора и пореских органа 

Жељко Радовановић 30.8.2010. Актуарство Вероватноћа пропасти и стохастичко моделирање процеса ризика 

Драган Топаловић 1.9.2010. Међународна економија Положај земаља у развоју у оквиру Светске трговинске организације 

Душко Васиљевић 2.9.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 

Управљање кредитним ризиком – практични аспекти у банкарском 

систему Србије 

Слободан Бањац 3.9.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Стране директне инвестиције у функцији извозног маркетинга 

Мира Лукић 3.9.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Међународни сајмови и изложбе као облик промоције на тржишту 

инвестиција и некретнина 

Бранислава Марсенић 

Максимовић 
4.9.2010. Рурална економија и агробизнис 

Методе подстицања и економски ефекти употребе биомасе у 

производњи енергије 

Иван Калафатић  4.9.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 
УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ У ПЕРИОДИМА ОБУСТАВЉЕНОГ 

ТРГОВАЊА УПОТРЕБОМ TICK ПОДАТАКА 

Сања Башановић 7.9.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Конкурентски значај производа као инструмената маркетинга на 

међународном туристичком тржишту 



Наташа Иконов 7.9.2010. Актуарство Модел пропасти у неживотном осигурању у случају великих штета 

Маријана Живковић 7.9.2010. Актуарство Реосигурање као начин заштите тржишта осигурања 

Татјана Витковић  7.9.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 
ПОКАЗАТЕЉИ ТРЖИШНОГ РИЗИКА ДОБРОВОЉНИХ ПЕНЗИЈСКИХ 

ФОНДОВА (СИСТЕМ ДЕФИНИСАНИХ УПЛАТА) 

Драженко Лукач 8.9.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Финансијско-рачуноводствени аспекти процеса преузимања 

Дражен Цвијановић 8.9.2010. Актуарство Управљање каматним ризиком финансијских институција 

Слађана Стојковић 8.9.2010. Статистичка анализа Аналитичке методе за груписање података 

Драгана Ђерговић 8.9.2010. 
Теорија и политика привредног 

развоја 
Миленијумски циљеви развоја у Aфрици 

Снежана Васиљевски 13.9.2010. Међународна економија Економски односи Србије и Русије 

Иван Поповић 15.9.2010. 
Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним делатностима 
Спровођење монетарне политике у развијеним земљама 

Синиша Станојевић 15.9.2010. Актуарство 
Управљање ризиком у осигурању пословне имовине и осигурању од 

пословне одговорности 

Александар Поповић 15.9.2010. Менаџмент у трговини 
Проблеми и могућности унапређења развоја и финансирања друмске 

инфраструктуре Србије 

Сања Радовановић 16.9.2010. Актуарство Финансијски и актуарски аспекти пословања осигуравајућих компанија 

Светозар Ћоровић 17.9.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Пракса и проблеми финансирања развојних и иновативних пројеката 

малих и средњих предузећа 

Стела Шћепановић 21.9.2010. Менаџмент у туризму 
Пројектно финансирање туристичких капацитета у Црној Гори са 

фокусом на анализи ризика финансирања 

Данило Ђурановић 21.9.2010. Менаџмент у туризму Директне стране инвестиције у туризму Црне Горе 

Александар Илић 21.9.2010. Међународна економија 
Анализа фактора међународне конкурентности и њихов утицај на развој 

Србије 



Јелена Тимотијевић 22.9.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Значај и ризици електронског банкарства у финансијској индустрији 

Загорка Чепрнић 23.9.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 

Утицај увођења савремених инструмената плаћања на финансијску 

дисциплину учесника у платном промету 

Јасмина Лековић 23.9.2010. Фискални менаџмент 
Улога партнерства јавног и приватног сектора у развоју конкурентности 

туристичких дестинација 

Ана Игњатовић 23.9.2010. Менаџмент у трговини Ефекти кризе и стечај трговинских предузећа 

Драгана Јокић 27.9.2010. Актуарство Банкарска гаранција као инструмент обезбеђења 

Дамир Видић 28.9.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Обрачун и управљање циљним трошковима у функцији јачања 

конкурентске позиције Jадранског бродоградилишта Бијела 

Бојан Јањић 28.9.2010. 
Управљање и информациони 

системи 

Рачунарска анализа и предвиђање кретања цена финансијских 

инструмената 

Милан Ристић 29.9.2010. Менаџмент у туризму Примена франшизног пословања у услужном сектору Републике Србије 

Далибор Томаш 30.9.2010. 
Тржишна економија и управљање 

државом 

Проблем идентификације тржишне концентрације – сектор осигурања 

Републике Српске 

Ана Зечевић 1.10.2010. Маркетинг менаџмент Маркетинг на тржишту жена потрошача 

Јасмина Ћирић 4.10.2010. Актуарство Анализа монетарне политике земаља у транзицији 

Далиборка Станковић 4.10.2010. Актуарство 
Компаративна анализа компензационог фонда у систему јавног 

складиштења пољопривредних производа 

Вељко Вуковић 6.10.2010. Рурална економија и агробизнис 
Ефикасност коришћења и специфичности финансирања обртних 

средстава у прехрамбеној индустрији Србије 

Мирослав Готал 6.10.2010. Менаџмент у трговини Стратегија развоја малих и средњих трговинских предузећа у Србији 

Валентина Милосављевић 6.10.2010. Међународна економија Спољна трговина и привредни развој Јапана после 1990. године 

Драгана Петровић 7.10.2010. Маркетинг менаџмент 
Развој модела за унапређење пословања малих и средњих предузећа, 

заснованог на алатима квалитета и животне средине 

Мила Ду Понт 7.10.2010. Међународна економија Упоредна анализа ефикасности и ефективности пословних инкубатора 



Стојанка Ћелић 7.10.2010. Економика бизниса 
Институционална подршка настанку, расту и развоју малих и средњих 

предузећа на примеру Босне и Херцеговине 

Јелена Јанковић 12.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Муниципалне обвезнице и могућности њиховог тржишта у земљама 

југоисточне Европе 

Мирјана Ивановић 12.10.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Етика у односима с јавношћу 

Бојан Савић 18.10.2010.
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Рачуноводствене политике и билансна политика предузећа 

Велимир Унковић 18.10.2010. Менаџмент у трговини Перспективе енергетске и саобраћајне политике у Европи 

Дамјан Живковић 19.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Буџетирање као метод управљања пословном банком 

Анита Малешевић 20.10.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Упоредна анализа активности спонзорства фудбалских клубова у 

Немачкој, Хрватској и Србији 

Босиљка Хрисантакопулу 21.10.2010. Менаџмент у трговини 
Утицај савремених технологија на еволуцију продајне функције 

предузећа 

Александар Дабић 25.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Банке као главни креатори иновативних производа на домаћем 

финансијском тржишту 

Јасмина Дилбер 26.10.2010.
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 
Финансијско извештавање предузећа у стечају 

Бранко Хинић 29.10.2010.
Политика привредног развоја, група 

Привредни развој 

Утицај монетарне политике на привредни раст и анализа ефеката на 

примеру Србије 

Ивана Фирауновић 29.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Управљање кредитним ризиком у периоду рецесије 

Ана Досковић 29.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Улога банака у прекограничном кредитирању предузећа у Србији 

Наташа Понигер 29.10.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Девизне интервенције у режиму таргетирања инфлације 



 

Владимир Илић 2.11.2010. 

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Спољна ревизија финансијских извештаја банака 

Александра Ђуровић 2.11.2010. Међународни менаџмент и маркетинг 
Избор стратегије маркетинга у процесу интернационализације 

малопродаје 

Марина Пепић 3.11.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Каматни ризик и финансијски деривати 

Јелена Мићуновић 3.11.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Управљање хуманим капиталом помоћу Усклађене листе 

Жељко Павићевић 3.11.2010. Међународни менаџмент и маркетинг Значај стратегије у спровођењу транзиције на примеру Србије 

Сања Влаовић 3.11.2010. 
Монетарни, банкарски и финансијски 

менаџмент 
Улога инвестиционих банака на тржишту капитала 

Елза Вуковић  3.11.2010. Кванититативне финансије (IMQF) 
КРЕДИТНА ИЗЛОЖЕНОСТ ДЕРИВАТНИХ ПОРТФОЛИЈА НА 

НЕРАЗВИЈЕНИМ ТРЖИШТИМА 

Владимир Павловић 4.11.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Тестирање ефикасности српског тржишта капитала 

Данијела Чоловић 4.11.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Формирање цене акција на финансијском тржишту Србије 

Весна Ристић 8.11.2010. Аграрна економија 
Органска производња хране – развојна шанса Србије за извоз на 

тржиште Европске уније 

Драган Драча 9.11.2010. 
Финансијско-рачуноводствена 

анализа 

Међународни стандарди финансијског извештавања и опорезивање 

добити у Србији 

Јасмина Драгутиновић 10.11.2010. Актуарство Тржиште преузимања у Србији 

Маја Стошковић 15.11.2010.

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Унапређење конкурентности малих и средњих предузећа и 

предузетника у Републици Србији 

Небојша Драговић 17.11.2010. Општа теоријска економија 
Решавање вишка војног кадра у условима реформских процеса у 

систему одбране и професионализације војске Републике Србије 



Радојка Максимовић 17.11.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Проциклично понашање фер вредности акција 

Маја Пауновић 17.11.2010. Менаџмент у трговини 
Повезаност конотативног аспекта значења брендова и понашања 

потрошача на тржишту 

Селена Тотић  18.11.2010. Кванититативне финансије (IMQF) ВРЕДНОСТИ ПОД РИЗИКОМ И ТЕОРИЈА ЕКСТРЕМНИХ ВРЕДНОСТИ 

Драган Моретић 23.11.2010.

Фискални и монетарни менаџмент и 

управљање друштвеним 

делатностима 

Лизинг послови и њихов значај за привредни развој 

Емина Гагић 25.11.2010. Организација и менаџмент Улога менаџмента у процесу редизајна банкарске индустрије 

Митар Дробњаковић 29.11.2010. Фискални менаџмент 
Перспективе развоја Електропривреде Србије у контексту европских 

интеграција 

Бојан Драгишић 8.12.2010. Демографија Фертилитет становништва Републике Српске 

Борис Саулић 8.12.2010. Међународна економија Несаобразност робе према конвенцији УН о међународној продаји робе 

Драгосав Мутавџић 8.12.2010. Статистичка анализа Мултиваријациона факторска анализа у флуоросцентној спектроскопији 

Ненад Бумбић 22.12.2010. Менаџмент у трговини 
Фактори који утичу на избор малопродајног објекта на београдском 

тржишту прехрамбених производа 

Драгана Миовчић 23.12.2010. Банкарски и финансијски менаџмент Интерни модели за мерење кредитног ризика 

Наташа Бакић 23.12.2010. Банкарски и финансијски менаџмент 
Остваривање додатне вредности кроз идентификацију, процену и 

праћење оперативног ризика код трговине хартијама од вредности 

Тијана Ковачевић Ђукановић 23.12.2010. Менаџмент у трговини 
Заштита купаца са посебним акцентом на заштиту корисника 

финансијских услуга у систему потрошачког кредита 

 
 




