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Предлог тема за семинарске радове

1. Принципи економско-финансијске политике (2)
2. Екстерни извори финансирања предузећа (2)
3. Заједничка улагања (joint venture) (2)
4. Кредити: појам, врсте и значај (5)
5. Хипотекарни стамбени кредити код нас и поређење са земљама ЕУ и Америке (2)
6. Факторинг и форфетинг (2)
7. Лизинг (2)
8. Франшизинг (2)
9. Обвезнице као инструмент дугорочног финансирања (2)
10. Акције као инструмент дугорочног финансирања (2)
11. Емитовање акција као извор финансирања предузећа (2)
12. Неосигурани краткорочни извори финансирања (2)
13. Осигурани краткорочни извори финансирања (2)
14. Цена капитала (3)
15. Анализа финансијског положаја предузећа (2)
16. Du Pont систем анализе (2)
17. Ризици у пословању (3)
18. Инвестирање у условима ризика и неизвесности (2)
19. Диверсификација ризика (2)
20. Ризик и левериџ (3)
21. Извештаји о токовима финансијских средстава (3)
22. Рентабилност и ризик (2)
23. Управљање нето обртним средствима у предузећу (2)
24. Управљање готовином као облик управљања обртним средствима (2)
25. Управљање купцима у привредним друштвима (2)
26. Управљање залихама (2)
27. Мерење резултата пословања предузећа (2)
28. Статички методи оцене и рангирања инвестиционих пројеката (3)
29. Динамички методи оцене и рангирања инвестиционих пројеката (3)
30. Финансијска анализа предузећа (банке)* (5)
*Могући извори информација за финансијске извештаје:
1) домаћа предузећа: предузећа чијим се акцијама тргује на Београдској берзи (извор:
www.belex.co.rs ; www.apr.gov.rs )
Агенција за привредне регистре – финансијски извештаји почев од 2014. године:
http://pretraga2.apr.gov.rs/pretragaObveznikaFI/
или - финансијски извештаји закључно са 2013. годином: http://fi.apr.gov.rs/prijemfi/cir/objavljivanje.asp
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2) инострана предузећа: http://fortune.com/fortune500/
http://www.annualreports.com/
http://finance.yahoo.com/
http://finance.google.com/
3) сајт одабраног предузећа

Наведени списак тема није коначан. Студенти, који имају предлог теме за семинарски рад, која
одговара материји градива које се изучава, слободни су да предложе своје теме. Број у загради
означава број студената који могу заједно радити на једној теми.
Рок за одбрану радова је крај семестра.
Форма рада: А4 странице, величина слова у тексту 12, размак између редова 1.15, Paragraph:
Justify.
Структура рада: Насловна страна, Садржај, Увод, Текст, Закључак, Литература.
Укупно 10-15 страна текста, односно најмање 8 страна текста између Увода и Закључка.
Рад се не мора штампати и коричити.
Наставници:
Мр Биљана Ђуричић
Немања Радовић

2

