
ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНЕ (ДИПЛОМСКЕ) РАДОВЕ У АКАДЕМСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ

Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Анализа пословања конкретног предузећа

2. Изазови и приступ финансијском извјештавању у инфлаторном амбијенту

3. Индикатори раног упозорења и њихова предиктивна вриједност
4. Специфичности рачуноводственог обухватања и извјештавања о сталним

материјалним средствима
5. Финансијско извјештавање предузећа у пословно-финансијској кризи

6. Приступи пословном и финансијском реструктурирању предузећа

1.

Проф. др Радомир Божић

Предмет:
Анализа пословања

7. Финансијске перформансе предузећа у контексту одрживости раста и
креирања вриједности

1. Друштвено економски аспект предузетништва

2. Екстерни капитал у функцији финансирања малог бизниса

3. Основне карактеристике, модели и компоненте предузетничког процеса

4. Извори финансирања малих и средњих предузећа

Проф. др Тихомир Спремо

Предмет:
Предузетништво

5.Предузетнички мали бизнис: појам и карактеристике
1. Анализа развоја предузећа из сектора хотелијерства и угоститељства у

Републици Српској
2. Организовање туристичких предузећа са освртом на мале фирмеПредмет:

Предузетништво у туризму
3. Мала хотелско угоститељска предузећа као покретачи развоја туризма у

Републици Српској
1. Нови трендови у пословној оријентацији хотелских и ресторатерских

предузећа
2. Значај људских ресурса у пословању хотелског предузећа

3. Стратегије раста и развоја хотелских предузећа

2.

Предмет:
Пословање хотелских

предузећа
4. Категоризација хотелских и других објеката



2

Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Историја менаџмента: куда иде савремена пракса и теорија

2. Еволуција планских менаџмент система

3. Одлучивање и менаџмент одлуке

4. Управљање комуникацијом

5. Мотивација као компонента менаџмента

6. Управљање услужним и производним операцијама

7. Димензије стратегијског менаџмента

8. Стратегијска анализа и усмјеравање организације

9. Стратегијски избор

10. Генеричке стратегије

11. Међународне стратегије

12. Димензије стратегијске промјене

13. Куда иде савремена теорија о лидерству
14. Повезивање стратегије са операцијама ради стицања конкурентске

предности
15. Утицај дигиталне трансформације на перформансе предузећа

16. Еволуција концепта менаџмента знања

17. Контрола и стратегијска промјена
18. Стратегијске мапе као оквир интегрисаног погледа на стратегије и

операције предузећа
19. Иновација и промјена

Проф. др Бранислав Машић

Предмети:
Менаџмент, Пословно
планирање, Лидерство,

Услуге и услужни бизнис

20. Одржива конкурентска предност

1. Менаџмент и маркетинг догађаја

2. Концепт и планирање догађаја

3. Специфичности и карактеристике понуде догађаја

4. Протокол као елемент менаџмента догађаја

3.

Предмети:
Менаџмент манифестација

5. Управљање ризиком и контрола догађаја
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Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Потрошачки етноцентризам у Босни и Херцеговини

2. Брендирање државе

3. Брендирање дестинације

4. Брендирање путем заштићеног географског поријекла

5. Ефекат земље поријекла производа на понашање потрошача

6. Стратегија цијена и брендирање

7. Канали продаје и брендирање

8. Тражња предузећа – функција, предвиђање и потенцијал

9. Процјена актуелне продаје и тржишног учешћа

10. Функционисање система истраживања конкурената

11. Изазови неуромаркетиншких истраживања

12. Стратегија цијене луксузног бренда

13. Концепт неуромаркетинга и неуронаучне методе

14. Ограничења неуромаркетинга

4.

Проф. др Никола Глуховић

Предмети:

Маркетинг,
Међународни маркетинг

Истраживање тржишта
Истраживање туристичких

тржишта

15. Стратегија дистрибуције луксузног бренда
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Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Циљеви економске политике

2. Временска кашњења економске политике

3. Социјални аспекти економских политика

4. Економска политика за превладавање кризе

5. Економска политика у функцији смањења сиромаштва

6. Програм економских реформи и тржиште рада у Републици Српској

7. Компарација ортодоксних и хетеродоксних стабилизационих програма

8. Буџетски дефицит и фискална консолидација

9. Интермедијарни таргети монетарне политике

Проф. др Љубиша Владушић

Предмет:
Теорија и анализа економске

политике

10. Компарација циљева економске политике различитих теоријских
концепција

1. Здравствена политика у функцији развоја здравственог система

2. Здравствени индикатори као показатељи стања економије здравства
3. Потражња у здравству као посљедица потреба нације и економских

могућности
4. Трошкови у здравству и квалитет услуга

5. Фактори који утичу на национални здравствени систем

6. Државне интервенције на тржишту здравства

7. Монополистичка или тржишна конкуренција у здравству
8. Реструктурирање здравственог система у циљу постизања квалитета и

економичности
9. Улога ванбуџетских фондова у финансирању здравства

5.

Предмет:
Економија здравства

10. Буџет и финансирање здравственог система
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Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Карактеристике форензичке ревизије

2. Ревизијске процедуре вредновања рачуноводствених процјена

3. Независност државних ревизора

4. Узорковање у ревизији

5. Перформансе извјештаја државних ревизора

6. Материјалност и ризик у ревизији финансијских извјештаја

7. Ревизија успјешности јавног сектора

8. Извјештај независних ревизора о финансијским извјештајима

9. Контни план у функцији организације буџетског рачуноводства

10. Главна књига трезора и јединствени рачун трезора
11. Ревизија финансијских извјештаја јавног сектора – упоредни преглед у

РС, ФБиХ и БиХ
12. Утицај доказа на формирање мишљења ревизора

13. Улога интерне ревизије у процјени ризика банака

14. Ревизија јавног сектора у БиХ – компаративни осврт

15. Извјештаји интерних ревизора

16. Интерна ревизија у јавним предузећима у Републици Српској

17. Улога одбора за ревизију у привредним друштвима

6.

Проф. др Драган Кулина

Предмет:
Ревизија јавног сектора

18. Јавна интерна финансијска контрола (PIFC)
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Р.Б. МЕНТОР/ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КИЊА

Проф. др Драган Војиновић

Предмет:
Управљање маркетингом

1. Интеграција ланца снабдјевања као кључна компонента конкурентске
предности

1. Прилагођавање туристичке понуде Јахорине гостима из развијених земаља
Европске уније

2. Маркетиншке стратегије у туризму

3. Истраживање квалитета услуга у туризму

4. Могућности одрживог развоја туризма Сарајевско-романијске регије

5. Е-маркетинг у туризму

Предмет:
Маркетинг менаџмент у

туризму

6. Управљање односима са потрошачима – CRM у туризму

1. Промотивне активности у хотелијерству

2. Информационе технологије у функцији промоције туризмаПредмет:
Промоција у туризму

3. Облици комуницирања у туризму

7.

Предмет:
Пословање саобраћајних

предузећа
1. Маркетинг у саобраћајним предузећима
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Р.Б. МЕНТОР/KA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КИЊА

1. Групно финансирање и туризам

2. Методе оцјене инвестиционих пројеката и управљање пројектним ризицима
3. Управљање залихама и њихов утицај на успјешност пословања туристичких

предузећа
4. Примјена бихевиоралних финансија

5. Технике евалуације и одлучивања у капиталном буџетирању

6. Праћење перформанси инвестиције

7. Групно финансирање и иновативни развој туризма

Доц. др Зорица Голић

Предмет:
Финансијско пословање

8. Специфични облици финансирања предузећа
1. Финансијска анализа криптовалута у односу на стандардне финансијске

интрументе
2. Финансијске одлуке и буџетирање капитала

3. Капитална улагања предузећа – циљ и методе процјене

4. Биткоин – инвестиција или илузија?

5. Анализа финансијских извјештаја са циљем инвестирања у акције компанија

6. Бихевиоралне финансије – рационалност и ирационалност у финансијама

7. Финансирање капиталних инвестиција хартијама од вриједности

8. Биткоин као средство за заштиту од инфлације – случај Венецуеле

9. Децентрализоване финансије

8.

Предмет:
Пословне финансије

10. Алтернативна имовина и криптовалуте
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Р.Б. МЕНТОР/МЕНТОРKA
ПРЕДМЕТ ТЕМА КАНДИДАТ/КАНДИДАТКИЊА

1. Предзакључна књижења у функцији састављања завршног рачуна
2. Рачуноводствено обухватање и извјештавање о финансијским

инструментима према МСФИ 9
3. Фер презентација финансијских извјештаја
4. Утицај мјерења фер вриједности имовине на финансијски положај и

успјешност пословних субјеката
5. Рачуноводствено обухватање и финансијско извјештавање о приходима

6. Извјештаји о токовима готовине
7. Системи и методи обрачуна трошкова и вредновања учинака у пословном

субјекту
8. Вредновање интелектуалног капитала у оквиру нематеријалне имовине

9. Рачуноводство залиха трговачке робе

9.

Доц. др Борка Поповић

Предмет:
Рачуноводство

10. Трошкови амортизације

1. Мобилне апликације у туризму Босне и Херцеговине
2. Креирање и управљање интернет страницом на примјеру Туристичке

организације Требиње
3. Информациони системи за управљње дестинацијама на примјеру

''Tiscover'' из Аустрије

Доц. др Немања Шаренац

Предмет:
Информациони системи и е-

туризам
4. Примјена информационих система у хотелима на територији Јахорине
1. Организациони облици управљања туристичком дестинацијом у

Републици Српској
2. Анализа компаративних предности туристичких дестинација Сарајевско -

романијске регије
3. Маркетинг туристичке дестинације на примјеру града Бања Луке

Предмет:
Туристичке дестинације

4. Могућности и начини брендирања Националног парка ,,Сутјеска”

1. Анализа стања и фактори развоја трговине у Републици Српској

2. Интернационализација малопродаје у Републици Српској

10.

Предмет:
Пословање трговинских

предузећа 3. Компаративна анализа највећих малопродајних компанија у свијету


