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1. Индира Курбеговић 13.07.2016. Утицај дивидендних одлука на тржишну вриједност 
предузећа 

2. Јелена Моравац 11.04.2017. Квалитет производа као фактор постизања и јачања 
конкурентности предузећа 

3. Маријана Николић 13.04.2017. Међународно рангирање земаља и тенденција 
успостављања међународног ранга земље као аутономног 
фактора економског развоја 

4. Драган Зјајић 07.10.2017. Упоредна анализа бонитета пословања осигуравајућих 
друштава на тржишту Републике Српске у условима 
неизвјесности 

5. Игор Мишић 07.10.2017. Максимизирање приноса на средствима покрића резерви 
осигуравајућих друштава у Републици Српској 

6. Слободанка Керкез 22.03.2018. Модел оптималне структуре извора финансирања 
инвестуционих пројеката 

7. Јока Кривокућа 27.04.2018. Реално и инвестицијско злато у функцији развоја тржишта 
капитала 

8. Јово Шарчевић 27.04.2018. Могућности кориштења стрес теста у функцији испитивања 
солвентности осигуравајућих компанија 

9. Јована Вериш 19.06.2018. Извјештавање о ризицима у функцији побољшања 
квалитета финансијских извјештаја у банкарском сектору 

10. Рада Моравац 27.06.2018. Екстензија бренда у функцији успјешног позиционирања 
матичног бренда на тржишту 

11.  Пилић Богдана  22.12.2018.  Улога маркетиншког концепта у ефикасности здравственог 
система  

12.  Скварица Јелена  29.03.2019.  Институционална подршка развоју предузетништва у 
Републици Српској  

13.  Ђукић Марко  05.04.2019.  Еволуција употребе модела уравнотежених показатеља 
успјешности пословања и могућности примјене у 
привредним друштвима у Републици Српској  

14.  Стојичић Драгана  22.04.2019.  Допринос интерне ревизије повећању ефикасности и 
ефективности ентитета јавног сектора Републике Српске  

15.  Срдић Борис  11.06.2019.  Стандардизована процjeнa финансијског бонитета 
локалних заједница у функцији оптимизације доношења 
инвестиционих одлука  

16.  Дедукић Џан  20.06.2019.  Маркетиншко вредновање утицаја дигиталних маркетинг 
канала на повећање глобалне продаје  

17.  Кресојевић Бојан  01.11.2019.  Прилагођавање и компензација ризика у обавезном 
здравственом осигурању у Републици Српској  

18.  Марић Стефан  28.11.2019.  Утицај страних директних инвестиција на унутрашњу и 
спољну економску равнотежу Босне и Херцеговине 

19. Љиљана Татић 27.02.2020. Утицај креативног рачуноводства на резултате 
методе дисконтовања новчаних токова 

20. Немања Бабић 27.02.2020. Глобални аспекти рангирања земаља чланица  Г8 по 
степену развоја 
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21. Јелица Растока 22.06.2020. Утицај примјене принципа предузетништва у јавном 
здравственом сектору на економски раст 

22. Наташа Вуковић 29.06.2020. Утицај дигиталних медија на промоцију старих заната 
и домаће радиности у Републици Српској 

23. Маја Лукач 27.07.2020. Сегментно извјештавање као предуслов доношења 
адекватних одлука у дивизионално организованим 
предузећима 

24. Александра Жутић 08.09.2020. Утицај европских интеграција на факторе раста БДП-а 
нових земаља чланица 

25. Маја Радуловић 22.09.2020. Утицај новог концепта признавања лизинга на 
финансијске извјештаје и показатеље банака као 
најмопримца 

26. Ведрана Крагуљац 22.09.2020. Интерна ревизија у функцији минимизирања ризика у 
осигуравајућим друштвима 

27. Александра 
Обућина 

23.09.2020. Утицај глобализације на развој сиромашних земаља 

28. Драгана Ђервида 24.09.2020. Интегрисано маркетинг комуницирање у функцији 
развоја малих предузећа 

29. Јелена Топић 30.09.2020. Допринос екстерне ревизије у борби против прања 
новца и финансирања терористичких организација 

30. Владан Ракоција 30.09.2020. Увођење новог производа у функцији рјешавања 
проблема повећане ликвидности банке 

31. Никола Пилиповић 04.12.2020. Утицај способности менаџмента у банкама на 
квалитет донесених одлука 

32. Јелена Ћулибрк 12.02.2021. Утицај преносне премије на технички резултат 
осигуравајућих друштава 

33. Војислав Божић 31.08.2021. Транзиција и проблем незапослености у Босни и 
Херцеговини 

34. Јелена Ђукић 29.09.2021. Утицај комуникационих вјештина менаџера на 
мотивацију запослених на високошколским 
установама у Босни и Херцеговини 

35. Јасна Кахрић 11.02.2022. Утицај дијаспоре на развој туризма Републике Српске 

36. Елвис Мујкић 12.05.2022. Модел за рано откривање платежне неспособности 
предузећа из трговачке дјелатности у Републици 
Српској 

37. Јелена Поповић 01.06.2022. Управљање ризицима у јавном сектору Федерације 
Босне и Херцеговине и утицај на ефикасност 
пословања 

38. Вања Лазукић 03.06.2022. Идентификовање кључних питања ревизије у циљу 
повећања информативне вриједности ревизорског 
извјештаја 
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39. Катарина 
Палисламовић 

24.10.2022. Примена теорије игара у индустрији осигурања са 
посебним освртом на формирање цене производа 
осигурања аутоодговорности на тржишту осигурања у 
Републици Српској при слободном формирању цена 
производа 

 


