
МЕНТОР/ 

ПРЕДМЕТ 

ТЕМА 

 

Проф. др Лазар Радовановић 

 

Предмет: 

Пословна информатика 

 

 

1. Финансијске функције програма за табеларна израчунавања 

 

 

Предмет: 

Пословни информациони 

системи 

 

 

 

2. Апликативни софтвер предузећа X 

 

Проф. др Лејла Терзић 

 

Предмет: 

Основи економије 

 

 

1. Специфичности савремених теоријских приступа економског раста 

 

 

Проф. др Стеван Стевић 

 

 

Предмет: 

Статистика 

 

 
1. Примјена узорка у оцјени квалитета производа у конкретном предузећу 

2. Анализа међузависности производње и запослености на примјеру 

конкретног предузећа 

 

Предмет: 

Финансијска математика 

 

 

1. Примјена конформне стопе у осигурању имовине и лица 

 

 

Проф. др Момчило Пољић 

 

Предмет: 

Међународни маркетинг 

 

 

1. Трговинско заступање на иностраним тржиштима 

 

 

Предмет: 

Менаџмент људских ресурса 

 

 

1. Евалуација процеса обуке 

 

 

Проф. др Нермина Побрић 

 

Предмет: 

Пословне финансије 

 

 

1. Финансирање предузећа капиталом од емисије обичних акција 

2. Оцјена ефикасности инвестиционих пројеката у условима извјесности 

примјеном нето садашње вриједности и интерне стопе приноса – 

компаративна анализа 

3. Одређивање захтијеване стопе приноса инвестиционог пројекта 

 



 

Предмет: 

Финансијска тржишта 

 

1. Емисија и пласман муниципалних обвезница 

2. Девизно тржиште у БиХ 

 

 

Проф. др Цвико Јекић 

 

Предмети: 

Менаџмент/Стратегијски 

менаџмент/Менаџмент 

квалитета 

 

 

1. Утврђивање интерног контекста организације 

2. Утврђивање екстерног контекста организације 

3. Успостављање процесне оријентације у организацијама 

4. Циљеви квалитета и планирање њиховог остваривања 

5. Управљање документованим информацијама у организацији 

6. Спровођење процеса планирања у изабраној организацији 

7. Утврђивање интерног контекста у изабраној организацији 

 

 

Проф. др Амира Побрић 

 

Предмет: 

Рачуноводствени 

информациони системи 

 

1. Систем интерних контрола у рачуноводственом информационом систему 

2. Рачуноводствени информациони подсистем зарада 

3. Специфичности рачуноводственог информационог система банака 

4. Специфичности рачуноводственог информационог система буџетских 

корисника 

 

 

Доц. др Рената Лучић 

 

Предмет: 

Рачуноводство за 

предузетнике 

 

1. Поступак отварања обртничке дјелатности у Брчко дистрикту БиХ 

2. Специфичности рачуноводства обртника у Брчко дистрикту БиХ 

3.  Утврђивање дохотка и порезне обавезе у Брчко дистрикту БиХ 

4. Улога порезног надзора у осигурању квалитета рачуноводствених 

информација малих и средњих предузећа у Брчко дистрикту БиХ 

 

  

Доц. др Љиљана Танасић 

 

Предмет: 

Теорија и анализа биланса 

 

1. Анализа финансијских извјештаја са посебним освртом на методолошки 

ток утврђивања финансијске стабилности предузећа  

2. Анализа финансијских извјештаја у функцији утврђивања зарађивачке 
моћи предузећа  

3. Анализа нето готовинског тока у функцији сагледавања квалитета добитка 

предузећа  

4. Историјски развој и концептуални значај билансних теорија у обликовању 

финансијског резултата  

5. Специфичности изабраних модела предикције пословног неуспјеха 

предузећа на конкретном примјеру  

 

 

 

Доц. др Ненад Марковић 

 

Предмет: 

Пројектни менаџмент 

1. Управљање инвестиционим пројектима 

2. Управљање портфолиом пројеката 

3. Управљање пројектима у јавним организацијама  

4. Прорачун укупног трајања пројекта кориштењем технике мрежног 

планирања (ЦПМ, ПЕРТ) 

5. Управљање пројектом организације путем кориштења одговарајућег 

софтверског пакета (МС Пројецт, Примавера, Ганттер, Селлсy, 

Мавенлинк и сл.) 

6. Дефинисање компетенција за управљање одређеном групом пројеката 

(нпр. старт-уп пројектима, европским пројектима, пољопривредним 

пројектима, пројектима у туризму и сл.) 



7. Пројекат изградње одговарајуће инфраструктуре 

8. Мултипројектно управљање 

 

 

 

Доц. др Александар Ђурић 

 

Предмет: 

Менаџмент у туризму 

 

 

1. Перспективе развоја бањског туризма у Републици Српској 

2. Туристички потенцијали Федерације Босне и Херцеговине 

3. Могућности развоја вјерског туризма у Босни и Херцеговини 

 

 


