
КАТЕДРА ЗА ПОСЛОВНО УПРАВЉАЊЕ 

 

Листа тема за завршне радове у школској 2020/2021. години 
 

1. Анализа пословних перформанси 

 

Наставник: др Бојан Крстић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Производ као перформанса пословања 

предузећа ... 

   

2 Приход као перформанса пословања 

предузећа ... 

   

3 Анализа добити у предузећу ...    

4 Продуктивност као перформанса пословања 

предузећа… 

   

5 Проблематика управљања економичношћу у 

предузећу.. 

   

6 Рентабилност као перформанса пословања 

предузећа… 

   

7 Методи обрачуна зарада у предузећу…    

8 Анализа критеријума ефикасности 

пословања… 

   

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

2. Канали маркетинга 

 

Наставник: др Александра Анђелковић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Управљање дуалним и вишеструким каналима 

маркетинга 

   

2 Дизајнирање канала маркетинга    

3 Управљање електронским каналима 

маркетинга 

   

4 Управљање конфликтима у каналима 

маркетинга 

   

5 Анализа фактора окружења и њихов утицај на 

развој канала маркетинга 

   

6 Велепродавци као примарни учесници у 

каналима маркетинга 

   

7 Малопродавци као примарни учесници у 

каналима маркетинга 

   

8 Анализа померања функција у каналима 

маркетинга 

   

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    



3. Корпоративно управљање 

 

Наставник: др Драгана Раденковић Јоцић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Управни одбор у акционарском друштву према ЗПД    

2 Надзор у АД – састав и статус    

3 Упоредно-правни приказ модела управљања    

4 Европска компанија према Директиви о Статуту ЕК    

5 Право дужности – положај и обавезе акционара    

6 Одбори директора као интерни механизам 

корпоративног управљања у компанији ... 

   

7 Правна инфраструктура као екстерни механизам 

корпоративног управљања у компанији ... 

   

8 Функционисање интерних механизама корпоративног 

управљања у компанији... 

   

9 Функционисање екстерних механизама 

корпоративног управљања у компанији... 

   

10 Слободна тема    

 

4. Маркетинг 

 

Наставник: др Сузана Ђукић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Анализа тржишта и купаца на примеру …    

2 Сегментација тржишта на примеру ...    

3 Маркетинг стратегија на примеру....    

4 Управљање марком производа на примеру ...    

5 Друштвено одговорни маркетинг на примеру...    

6 Слободна тема     

7 Слободна тема    

8 Слободна тема    



5. Маркетинг комуницирање 

 

Наставник: др Сузана Ђукић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Стратегије маркетинг комуницирања примеру...    

2 Креирање поруке привредне пропаганде на примеру...    

3 Комуницирање путем спонзорства на примеру...    

4 Директни маркетинг на примеру...    

5 Етички проблеми у маркетинг комуницирању на 

примеру... 

   

6 Слободна тема    

 

6. Међународна логистика 

 

Наставник: др Горан Миловановић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Развој интегралног транспорта    

2 Проблеми међународног поморског транспорта  робе    

3 Међународна логистика и еколошки проблеми    

4 Системи за праћење контејнера у међународном 

транспорту 

   

5 Проблеми  паковања робе за међународна тржишта    

6 Транспорт робе у Европској унији: трендови и 

проблеми 

   

7 Логистичка релевантност Паневропског коридора 10    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наставник: др Александра Анђелковић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Анализа односа домаће и међународне логистике    

2 Могућности успостављање равнотеже на 

транспортном тржишту 

   

3 Специфичности транспорта робе железницом    

4 Решавање дилеме самосталног обављања или 

аутсорсовања транспорта 

   

5 Значај интермодалног транспорта за међународну 

логистику 

   

6 Проблеми паковања у међународној логистици    

7 Доношење одлуке о централизованом или 

децентрализованом управљању међународном 

логистиком 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

7. Међународни маркетинг 

 

Наставник: др Горан Миловановић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Глобализација и глобални маркетинг    

2 Међународна тржишна експанзија ...    

3 Пословна етика и еколошка одговорност у функцији 

међународне конкурентске предности ... 

   

4 Пословни ефекти лансирања међународно 

препознатљиве марке производа на примеру ... 

   

5 Религија и међународни маркетинг    

6 Глобални ефекти и облици промоције ... на Интернету    

7 Међународна промоција и брендирање државе ...    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 



8. Основи менаџмента 

 

Наставник: др Ивана Симић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Улога трансформационог менаџмента у савременој 

организацији 

   

2 Управљање предузетничком организацијом    

3 Улога менаџера у управљању организационим 

променама 

   

4 Улога менаџера у формулисању и имплементирању 

стратегије  

   

5 Улога менаџера у дизајнирању организационе 

структуре 

   

6 Усмеравање понашања чланова организације    

7 Организација интернационалног менаџмента    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

Наставник: др Маја Ивановић Ђукић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Положај и улога менаџера у управљачкој структури 

предузећа 

   

2 Структура менаџмента предузећа    

3 Формулисање стратегије предузећа    

4 Улога менаџера у организовању предузећа     

5 Улога менаџера у обликовању организационе културе 

предузећа 

   

6 Друштвена одговорност предузећа    

7 Оснивање предузетничких организација    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Основи организације 

 

Наставник: др Ивана Симић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Управљање организационим променама    

2 Дизајнирање организационе структуре    

3 Успостављање и одржање организационе културе    

4 Ситуациони приступ мултикултуролошком 

пословном амбијенту 

   

5 Управљање организационом трансформацијом    

6 Управљање талентима у организацији    

7 Управљање људским ресурсима у организацији    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

10. Планирање и политика предузећа 

 

Наставник: др Сузана Стефановић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Примена техника стратешког планирања – пословни 

пример ... 

   

2 Инвестициони програм (студија) на примеру 

предузећа ... 

   

3 Планирање и политика маркетинга – пословни 

пример ... 

   

4 Планирање и политика реализације производа у ...    

5 Компјутерски-базирани системи планирања залиха и 

дистрибуције производа – пословни пример ... 

   

6 Планирање и политика освајања нових производа и 

услуга – пословни пример ... 

   

7 Финансијско планирање и политика у ...    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наставник: др Данијела Стошић Панић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Стратешко планирање и политика производње – 

пословни пример ... 

   

2 Тактичко планирање и политика производње у ...    

3 Бизнис план предузећа на примеру ...    

4 Тактичко планирање и политика сировина и 

материјала у ... 

   

5 Стратешко планирање и политика радне снаге – 

пословни пример ... 

   

6 Тактичко планирање и политика радне снаге у ...    

7 Планирање и политика инвестиција у средства за рад 

у... 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

11. Понашање потрошача 

 

Наставник: др Сузана Ђукић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Истраживање мотива куповине на примеру...    

2 Сатисфакција и лојалност потрошача на примеру...    

3 Породица као референтна група на примеру...    

4 Истраживање стила живота потрошача на примеру...    

5 Истраживање понашања  жена и мушкараца 

потрошача на примеру... 

   

6 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Право Европске уније 

 

Наставник: др Драгана Раденковић Јоцић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Оснивање и рад органа ЕУ    

2 Положај држава у процесу придруживања ЕУ    

3 Лисабонски споразум и права држава чланица ЕУ    

4 Слобода кретања лица у ЕУ    

5 Ограничења слободе кретања лица према Уговору о 

функционисању ЕУ 

   

6 Слобода кретања робе    

7 Слобода кретања капитала    

8 Слобода настањивања у ЕУ    

9 Слобода кретања услуга на тржишту ЕУ    

10 Однос Србије и ЕУ према важећој регулативи    

 

13. Право међународне трговине 

 

Наставник: др Тамара Миленковић Керковић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Уговор о међународном лизингу на примеру ...    

2 Правни аспекти и техника издавања документарног 

акредитива у међународним плаћањима на примеру 

.... 

   

3 Правни аспекти и техника издавања банкарске 

гаранције на примеру ... 

   

4 Правни аспекти отварања документарног инкаса на 

примеру ... 

   

5 Правни аспекти пословања мултинационалних 

компанија на међународном тржишту на примеру... 

   

6 Решавање спорова из праксе Међународног центра за 

решавање инвестиционих спорова ICSID Групе 

светске банке у случају ... 

   

7 Арбитражно решавање трговинских спорова на 

примеру .... 

   

8 Међународна пословна операција на примеру ...    

9 Примена Конвенције УН о уговорима о међународној 

продаји робе као извора права на примеру ... 

   

10 Обавеза плаћања и модалитети у међународним 

уговорима о продаји робе на примеру ... 
   

 

 

 

 

 

 



14. Предузетништво 

 

Наставник: др Марија Радосављевић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Карактеристике и изазови породичног 

предузетништва 

   

2 Улога и значај женског предузетништва    

3 Модели и ефекти социјалног предузетништва    

4 E- предузетништво и карактеристике стартап 

компанија 

   

5 Значај планирања операција као елемент бизнис 

плана 

   

6 Савремени облици финансирањa предузетничког 

подухвата 

   

7 Улога инкубатора у развоју предузетништва    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

Наставник: Маја Ивановић Ђукић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Идентификовање повољних прилика за нови посао    

2 Израда бизнис плана за нови посао    

3 Финансирање предузетничких послова    

4 Раст и развој предузетничког подухвата    

5 Различити облици подршке индивидуалном 

предузетништву 

   

6 Значај корпоративног предузетништва за 

конкурентност предузећа 

   

7 Значај социјалног предузетништва за развој привреде    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Привредно право 

 

Наставник: др Драгана Раденковић Јоцић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Оснивање ортачког друштва на примеру ...    

2 Командитно друштво на примеру ...    

3 Права страних инвеститора према регулативи Србије    

4 Положај стечајног дужника у стечајном поступку    

5 Оснивање акционарског друштва на примеру ...    

6 Друштво са ограниченом одговорношћу на примеру...    

7 Уговор о шпедицији    

8 Обезбеђење извршења уговора – стварана и лична 

средства обезбеђења 

   

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

Наставник: др Тамара Миленковић Керковић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Уговор о продаји на примеру ...    

2 Меница као средство обезбеђења плаћања на примеру 

... 

   

3 Закључење уговора о осигурању у пракси ...    

4 Уговор о ускладиштењу на примеру ...    

5 Уговор о кредиту на примеру типског уговора ...    

6 Правни аспекти банкарских депозитних послова на 

примеру ... 

   

7 Асигнација као промена субјекта у облигацији на 

примеру уговора ... 

   

8 Уговор о франшизингу на примеру ......    

9 Правни аспекти документарног акредитива на 

примеру ... 

   

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. Стратегијски менаџмент 

 

Наставник: др Сузана Стефановић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Анализа екстерног и интерног окружења као фаза 

процеса стратегијског менаџмента – пословни пример 

... 

   

2 Примена портфолио концепата у стратегијском 

менаџменту – пословни пример ... 

   

3 Стратегија диверзификације – пословни пример ...    

4 Стратегије комбинованог раста – пословни пример ...    

5 Стратешко управљање људским ресурсима – 

пословни пример ... 

   

6 Стратегија маркетинга у ...    

7 Управљање квалитетом – пословни пример ...    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

Наставник: др Данијела Стошић Панић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Стратегија производње у ...    

2 Стратегија истраживања и развоја у ...    

3 Управљање инвестиционим пројектима у предузећу 

... 

   

4 Поређење предузећа (Benchmarking) – пословни 

пример ... 

   

5 Стратегије експанзивног раста – пословни пример ...    

6 Избор генеричке стратегије – пословни пример ...    

7 Органски (интерни) раст – пословни пример ...    

8 Стратегија спајања/припајања – пословни пример ...    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Стратегијски менаџмент логистике 

 

Наставник: др Горан Миловановић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Логистика у Републици Србији: стање и перспективе    

2 Управљање риверсном логистиком на примеру ...    

3 Улога блокчејн технологије у управљању ланцем 

снабдевања предузећа ... 

   

4 Пружање логистичких услуга потрошачима на 

примеру ... 

   

5 Управљање залихама на примеру ...    

6 Управљање транспортом на примеру ...    

7 Управљање складиштењем на примеру …    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

Наставник: др Александра Анђелковић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Значај логистике у макро окружењу    

2 Анализа односа логистике и осталих активности у 

ланцу вредности 

   

3 Последице ефекта јаког бича у ланцу снабдевања    

4 Дизајнирање lean и реагибилног ланца снабдевања    

5 Управљање операцијама у складишту на примеру…    

6 Дизајнирање транспортне мреже на примеру…    

7 Доношење одлуке о локацији логистичких објеката на 

примеру … 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Управљање интелектуалним капиталом 

 

Наставник: др Бојан Крстић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Интелектуални капитал, креирање вредности и 

остваривање конкурентности предузећа 

   

2 Перформансе интелектуалног капитала и 

конкурентност предузећа 

   

3 Мерење перформанси интелектуалног капитала 

предузећа 

   

4 Извештавање о перформансама интелектуалног 

капитала предузећа 

   

5 Управљање знањем као елемент процеса управљања 

интелектуалним капиталом предузећа 

   

6 Управљање иновацијама као елемент процеса 

управљања интелектуалним капиталом предузећа 

   

7 Управљање интелектуалном својином као елемент 

процеса управљања интелектуални капиталом 

предузећа 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

19. Управљање људским ресурсима 

 

Наставници: др Биљана Ђорђевић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Функција управљања људским ресурсима на примеру 

предузећа ... 

   

2 Планирање људских ресурса у предузећу...    

3 Селекција кандидата на примеру предузећа ...    

4 Обука запослених на примеру предузећа ...    

5 Методи за отклањање дефицита запослених на 

примеру предузећа ... 

   

6 Систем зарада у предузећу ...    

7 Синдикално организовање запослених у предузећу ...    

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 



20. Управљање пословним перформансама 

 

Наставник: др Бојан Крстић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Производ као перформанса пословања предузећа ...    

2 Приход као перформанса пословања предузећа ...    

3 Анализа добити у предузећу ...    

4 Продуктивност као перформанса пословања 

предузећа… 

   

5 Проблематика управљања економичношћу у 

предузећу.. 

   

6 Рентабилност као перформанса пословања 

предузећа… 

   

7 Методи обрачуна зарада у предузећу…    

8 Анализа критеријума ефикасности пословања…    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

21. Управљање производњом 

 

Наставник: др Данијела Стошић Панић, доцент 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Допринос производње конкурентности предузећа ….    

2 Производни процеси у предузећу ….    

3 Развој производа у предузећу ….    

4 Управљање производним капацитетом у предузећу …    

5 Управљање залихама у предузећу ...    

6 Производна технологија у предузећу ….    

7 Информациони системи за управљање производњом 

у предузећу … 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Управљање ресурсима предузећа 

 

Наставник: др Биљана Ђорђевић, редовни професор 
 

Тема или тематска област дипломског рада 

 

Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања рада 

1 Радни колектив као портфолио људских 

ресурса у ... 

   

2 Контингентна радна места у…    

3 Алтернативна радна места у ….    

 

4 

Флексибилно радно време на примеру ...    

5 Стратегије за изградњу посвећености 

запослених у ... 

   

6 Обрачун зараде у ...    

7 Структура компензационог пакета за 

менаџере у ... 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 

Наставник: др Марија Радосављевић, редовни професор 

Тема или тематска област дипломског рада Студент 

Датум 

одобравања 

теме 

Датум 

прихватања 

рада 

1 Производ (услуга) као аутпут предузећа ...    

2 Друштвена одговорност предузећа ...    

3 Иновације као ресурс и основа конкурентске 

предности на примеру ... 

   

 

4 

Пословне мреже као ресурс предузећа ...    

5 Управљање односима са добављачима у ...    

6 Организациона култура као нематеријални 

ресурс у ... 

   

7 Управљање односима са купцима на примеру 

... 

   

8 Слободна тема    

9 Слободна тема    

10 Слободна тема    

 
 

 

 


