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Предлог тема за семинарске радове
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Закон о привредним друштвима – основни појмови, предузетник, ортачко
друштво и комадитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу,
акционарско друштво, повезивање привредних друштава и пословна
удружења
Кадровски потенцијали за развој привреде у Ужичком региону
Остале категорије потенцијала (тржишни, природни, организациони..)
Културно-историјско наслеђе у функцији раџвоја туризма
Утицај туризма на запошљавање становништва
Типови данашњих пословних организација – сличности и разлике
Акционарка друштва (корпорације) – економска и друштвена улога и
значење
Мерџери и консолидације
Функције предузећа као фактор његове пословне ефикасности
Управљање и садржај функције управљања - Значај функције управљања за
мала и средња предузећа
Карактеристике и садржај функције руковођења
Садржај и задаци функције извршавања
Набавна функција
Производна функција
Продајна функција
Фазе циклуса ангажовања средстава на конкретном примеру
Анализа ефикасности пословања (коефицијенти ангажовања, репродуковања
и кружења средстава)
Обртна средства
Основна средства (угститељска предузећа, саобраћај, производња)
Степен искоришћености капацитета
Утрошци предмета рада
Трошкови и издаци
Трошкови средстава за рад – појам, системи обрачуна и основне функције
амортизације
Трошкови радне снаге - Фактори физичког трошења људске радне снаге
Динамика фиксних трошкова (апсолутни и релативни)
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Динамика варијабилних трошкова (пропорционални, прогресивни и
дегресивни)
Гранични трошкови (појам, значај за доношење пословних одлука)
Калкулација цене коштања производа/услуге
Дивизиона калкулација
Калкулација помоћу еквивалентних бројева
Калкулација везаних производа
Калкулација продајне цене
Калкулација цена у спољнотрговинском промету
Калкулација цене услуга
Обрачун зарада
Расподела добити (различита предузећа)
Порез на добит
Порез на доходак грађана
Порез на додату вредност
Накнаде за коришћење добара
Доприноси а социјално осигурање
Економичност као парцијални показатељ економске успешности
Продуктивност као парцијални показатељ економске успешности
Рентабилност као парцијални показатељ економске успешности
Фактори продуктивности
Фактори економичности пословања
Фактори рентабилности пословања
Тржиште капитала
Берзе и берзанско пословање хартијама од вредности
Финансијска и девизна тржишта у свету и Србији
Београдска берза (садржај сајта берзе)
Праћење трговања на Берзи
Проспекти предузећа на Берзи
Берзански показатељи
Акције
Обвезнице

Напомена:
Одређене теме за семинарске радове могу такође предложити студенти на
основу својих личних интересовања из области економике бизниса.
Редослед одбране семинарских радова прати редослед понуђених тема.
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