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Департман Економија и туризам: 

 

Проф др. Ана Дукић 

 

Теме за завршне радове на смеру Менаџмент у туризму и 

угоститељству: 

 

Основи економије  

Тема  1: Анализа трошкова пословања на примеру туристичког предузећа 

 Тема 2: Значај развоја туризма за привредни развој Србије 

Тема  3: Специфичности организација и пословања туристичког предузећа са 

аспекта понуде и тражње 

Тема  4: Привредни развој српске економије и стране директне инвестиције  

Тема  5: Транзиција српске економије и незапосленост 

 

Управљачко рачуноводство у туризму и угоститељству 

Тема  1: Анализа преломне тачке на примеру туристичког предузећа 

Тема  2: Књиговодствена документација као инструмент организације 

рачуноводства трошкова на практичном примеру 

 Тема 3: Примена рацио анализе на примеру туристичког предузећа  

 Тема 4: Методе формирања продајних цена на примеру туристичког предузећа 

 Тема 5: Појам трошкова и расхода, системи и методе обрачуна трошкова и 

вредновања учинака у туристичком предузећу 

 



 

 

 

 

 

Маркетинг у туризму и угоститељству 

Тема  1: Улога регионалне телевизије у маркетингу и промоцији туристичке 

дестинације 

Тема 2: Маркетинг и сегментација тржишта на нивоу туристичких дестинација 

Тема 3: Избор маркетинг стратегије туристичке дестинације коришћењем 

менаџерских метода и алата  

Тема  4: Мерење сатисфакције потрошача у туризму 

Тема  5: Улога маркетинга у развоју и увођењу новог производа на туристчком 

тржишту 

 

Проф. др Љубомир Јовановић 

 

Посебни облици туризма 

Тема 1: Потенцијали или ограничења развоја посебних облика туризма на 

простору одређене туристичке дестинације 

Тема 2: Стање и могућности развоја неког од посебних облика туризма на 

простору одређене туристичке дестинације 

Тема 3: Место и улога посебних облика туризма у стварању интегралног 

туристичког производа дестинације 

 

 

 

 



 

 

Менаџмент туристичких дестинација  

 

Тема 1: Процена туристичких вредноости као основе за развој туризма  

дестинације (на конкретном примеру) 

 Тема 2: Сегментација тржишта туристичке дестинације _____________________ 

Тема 3: Анализа конкурентности туристичких производа туристичке дестинације 

Тема 4: Управљање и организација на примеру конкретне туристичке дестинације  

Тема 5: Креирање брeнда (брендирање) туристичке дестинације 

Тема 6: Примена маркетинг микса на примеру конкретне туристичке дестинације 

Тема 7: Позиционирање туристичке дестинације (на конкретном примеру) 

Тема 8: Стратегија наступа туристичке дестинације на туристичком тржишту 

Тема 9. Утицај туристичких мотива на избор дестинације (на конкретном 

примеру) 

 

Теме за завршне радове на смеру  Примењена економија и 

предузетништво: 

 

Основи економије  

Тема 1: Инфлација насупрот незапослености 

Тема 2: Специфичности формирања цена на тржишту добара 

Тема 3: Привредни развој српске економије и стране директне инвестиције 

Тема 4: Транзиција српске економије и незапосленост 

Тема 5: Конкурентно тржиште 

 

 

 



 

 

Департман Заштита животне и радне средине 

 

Проф.  др Бранкица Луковић 

 

Тема 1: Космичко зрачење и животна средина. 

Тема 2: Извори електромагнетног зрачења уградскојсредини и мере заштите. 

Тема 3: Нуклеарно оружје и животна средина. 

Тема 4: Мобилни телефони и здравље човека. 

Тема 5: Процена утицаја буке у Општини _________________ на здравље човека. 

 

мр Љиљана Плећевић 

Тема 1: Хигијенска и здравствена исправност воде за пиће у општини __________. 

Тема 2: Могућности за унапређење урављања отпадом у општини _____________. 

Тема 3: Мониторинг вода – глобални, регионални и локални ниво. 

Тема 4: Значај мониторинга ваздуха за  здравље људи.    

Тема 5: Значај микробиолошке контроле воде за пиће у заштити здравља 

становништва. 

Тема 6: Хијерархија управљања отпадом. 

 

Департман Дизајн 

 

Јасна Јелић Обрадовић 

 

Тема 1: Цртеж – комбиноване технике и портрет 

Тема 2: Варијације сликарског израза и мртва природа 



 

 

Тема 3: Објекти компонована дела 

Тема 4: Слика на декорација керамике 

Тема 5: Утицај Баухауса на Савремени дизајн керамике 

 

Бранислав Спасојчевић 

 

Тема 1: Флора као инспирација у дизајну керамике 

Тема 2: Фауна као инспирација у дизајну керамике 

Тема 3: Енгобе и њихова примена у декорацији керамике 

Тема 4: Дизајн расветних тела/свећњаци и лампе у керамици 

Тема 5: Дизајн сервиса за различите намене/сетови за чај 

 

Бранко Боловић 

 

Тема 1: Геометрија у скулптури  

Тема 2: Симетрија површина и тела  

Тема 3: Форма 

Тема 4: Тамно/светло 

Тема 5: Покрет у скулптури 

 

 Проф. др Данијела Младеновић 

 

Тема 1: Цртеж у различитим ликовним дисциплинама (о цртању, изражавању 

линијом, потезом, површином... на различитим подлогама и у разнородним  



 

 

материјалима настали остављањем трага оловком, тушем..., или урезивањем, 

утискивањем, клесањем...) Препоручена литература: Цртеж и о цртању, Божидар 

Продановић,Београд, Чигоја штампа, 1998.; Форма и обликовање, Милун 

Митровић Београд, Научна књига,1987.; Приступ ликовном делу, Матко Пеић, 

Загреб, Школска књига, 1973.; Основе ликовног језика и ликовне технике, 

Јакубин Маријан, Загреб, институт за педагогијска истраживања, 1989.; Сликарска 

технологија и сликарске технике, Жина Пунда и Младен Чулић, Уметничка 

академија свеучилишта у Сплиту; монографије уметника одабране у складу са 

интересовањима кандидата. 

Тема 2: Скица у ликовној уметности и дизајну (важност скице, сличности и 

разлике у приступу и поступку, од скице до студије или идејног решења) 

Препоручена литература: Цртеж и о цртању, Божидар Продановић,Београд, 

Чигоја штампа, 1998.; Огледи о поимању слике, Живојин Турински,Београд, 

Клио, 1999.; Форма и обликовање, Милун Митровић Београд, Научна 

књига,1987.; монографије уметника; Теорија дизајна за ликовну струку, 

Мирослав Фрухт, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 1991.;Дизајн, 

Мирослав Фрухт, Београд, Наука, 1995. 

Тема 3: Текстура (у природи и као ликовни елемент, у цртежу, на слици, 

скулптури, керамици) Препоручена литература; Форма и обликовање, Милун 

Митровић, Београд, Научна књига, 1987.;Увод у визуелну културу, Коста 

Богдановић, Београд, Завод за уџбенике и наставна средства, 2005.; Теорија 

форме, Коста Богдановић и Бојана Бурић, Београд, Завод за уџбенике и наставна 

средства, 1999.; Избор текстова за предмет Теорија форме, Раденко Мишевић, 

Универзитет уметности у Београду, 1977.; Од импресионизма до енформела, 

Лазар Трифуновић, Београд, Нолит, 1982.; Судбина скулптуре, Стојан Ћелић, 

Београд, Клио, 1994.монографије уметника. 

Тема 4: Боја (порекло, особине, значај у уметности, са нпр. поднасловом употреба 

боје у керамици) Препоручена литература:Сликарска технологија, Живојин 

Турински, Универзитет уметности у Београду, 1990.; Сликарска технологија и 

сликарске технике, Жина Пунда и Младен Чулић, Уметничка академија 

свеучилишта у Сплиту; Велика књига о бојама, Клаусбернд Фолмар, Београд, 

Лагуна, 2011.; Сликана керамика и њена проблематика, Александра 

Цермановић Кузмановић, Београд, Археолошки институт, 1974.; Технологија 



 

 

уметничке керамике, Шандор Киш, Универзитет уметности у Београду, 2001.; 

монографије. 

Тема 5: Папир (порекло, производња, импрегнирање, препарирање, каширање, 

пропадање, употреба папира као подлоге у различитим техникама, папир као 

једини или најважнији материјал за извођење уметничког дела) Препоручена 

литература: Сликарска технологија и сликарске технике, Жина Пунда и Младен 

Чулић, Уметничка академија свеучилишта у Сплиту; Папир, Тарабић Дивна, 

Београд, Графичка школа, 1973.; Папир и његове особине,Hans Weirich,Београд, 

1932.; монографије уметника. 

 

Департман Технолошко инжењерство 

 

Проф. др Чедо Лаловић 

 

Тема 1: Ветропотенцијал и системи ветрогенератора у Србији у функцији производње 

енергије 

Тема 2: Соларни колектори као ОИЕ– конструкција и димензионисање 

Тема 3: Добијање синтетичке нафте прерадом уљних шкриљаца 

Тема 4: Могући утицаји климатских промена на екосистем животне средине у Србији 

Тема 5: Технолгија процеса рециклаже пластике и гуме 

Тема 6: Санирање еколошки црних тачака или зелено инвестирање у Србији 

Тема 7: Емисија гасова са ефектом стаклене баште на депонији Винча 

Тема 8: Зеолити –минерали будућности . Примена у третманима отпадних система 

Тема 9: Зграде нулте енергије као промотери енергетске ефикасности 

Тема 10: Методе и технике третмана депонијског гаса 

 

 



 

 

 

Проф.др. Зоранка Малешевић 

 

Тема 1: Афлатоксин – токсикологија 

Тема 2: Одређивање присуства тешких метала у водотоковима 

Тема 3: Хемијска анализа воде и тумачење резултата 

Тема 4: Примена екстракције за добијање етеричних уља 

Тема 5: Улога скроба у рециклажи папира 

Тема 6: Антиоксиданти и антиоксидативна активност чаја 

Тема 7: Испитивање живе и живиних једињења у земљишту и води 

Тема 8: Лабораторијско испитивање азота методом по Кјелдалу 

Тема 9: Испитивање садржаја протеина у поврћу методом по Кјелдалу 

Тема 10: Актуелни проблеми отпада у лабораторијама за испитивање ......... 

Тема 11: Испитивање садржаја масти Soxhlet екстрактором 

 

Проф. др Драгица Гавриловски 

 

Тема 1: Драго камење: настанак, особине и примена 

Тема 2: Комфор становања и фактори квалитета унутрашње средине 

Тема 3: Зеолити – чудесни минерали будућности 

Тема 4: Технолошки процес производње ................ у ......... ................. 

Тема 5: Стакло и његова примена у грађевинарству 

 

 

 

 



 

 

мр Марица Илић Стаменковић 

 

Тема 1: Значај, припрема и кондиционирање воде у прехрамбеној индустрији 

Тема 2: Информациони систем квалитета воде за пиће 

Тема 3: Карактеристике и третман индустријских отпадних вода 

Тема 4: Уклањање азотних једињења из индустријских отпадних вода 

Тема 5: Антибактеријска активност природног зеолита и могућност примене у 

терцијарној обради отпадних вода 

Тема 6: Технологија производње воде за пиће у Ћићевцу 

Тема 7: Технологија производње воде за пиће у Лазаревцу 

Тема 8: Каналисање града Ниша и збрињавање отпадних вода 

Тема 9: Заштита животне средине пречишћавањем отпадних вода 

Тема 10: Пројекат пречишћавања отпадних вода за град Лесковац 

Тема 11: Примена фотометрије у анализи параметара квалитета воде за пиће 

 

Департман Информационе технологије 

 

Проф. др Мирослав Марковић 

 

Тема 1: Израда и програмирање робота Raspberry Pi platforme 

Тема 2: Израда система за кућну аутоматизацију помоћу Raspberry Pi platforme 

Тема 3: Израда мобилне апликације за примену у туризму 

Тема 4: Израда мобилне апликације за процену професионалне склоности 

Тема 5: Имплементација МQTT  протокола за сезонске мреже 

 

 



 

 

Проф. др Здравко Живковић 

 

Тема 1: Управљае мрежама (архитектура, протоколи, информативна база) 

Тема 2: Пројектовање LAN мреже 

Тема 3: Креирање рачунарске мреже у SKADA системима 

Тема 4: Дизајн Интернет странице за рекламу 

Тема 5: Дизајн ентеријера 


