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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

12. март 2018. године 

    

  Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

  

Студијска група: ИСиТ менаџмент 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вучковић (Јелена) Дејане 

(бр. индекса 2016/3043) под насловом «Примена SEPA регулативе у ERP 

системима», за ментора се именује др Огњен Пантелић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Информационе технологије 

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Братић (Чедо) 

Александра (бр. индекса 2016/3125) под насловом «Управљање рањивостима 

у корпоративним рачунарским мрежама», за ментора се именује др Дејан 

Симић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а. 

     

       Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ   

 

Студијска група: Финансијски менаџмент 

   

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Петровић (Mилутин) 

Вукашина (бр. индекса 2016/3911) под насловом «Упоредни приказ 

финансијских перформанси и рачуноводствених политика платформски 

организованих привредних друштава», за ментора се именује др Милош 

Милосављевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вучковић (Драган) 

Николе (бр. индекса 2016/3833) под насловом «Утицај финансијског 

вредновања залиха на пословну добит», за ментора се именује др Снежана 

Кнежевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а. 
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Напомена: Насслов је преформулисан. Стари наслов је: насловом «Вредновање 

залиха и утицај на пословну добит». 

 

Студијска група: Европски менаџмент и глобализација пословања 

   

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Миливојевић (Драги) 

Данијеле (бр. индекса 2016/3943) под насловом «Савремена индустијска 

политика и конкурентност индустрије Европске уније», за ментора се 

именује др Драгана Крагуљ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а, 

 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА   

 

Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама 

   

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Нововић (Маријан) 

Војина (бр. индекса 2016/3289) под насловом «Стране директне инвестиције 

као подстицај економског раста и развоја», за ментора се именује др Сандра 

Једнак. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а, 

 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а, 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а. 

 

  Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

  

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јовановић (Миле) Јелене 

(бр. индекса 2016/4010) под насловом «Е-учење у мултинационалним 

компанијама», наслов на енглеском језику «E-Learning in Multinational 

Companies», за ментора се именује др Татјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а. 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Тодоровић (Милан) 

Милице (бр. индекса 2016/4003) под насловом «Обука запослених у ланцима 

луксузних хотела», наслов на енглеском језику «Training Employees in Luxury 

Hotel Chains», за ментора се именује др Татјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а. 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милош Вукомановић 

(Предраг) Луле (бр. индекса 2015/4008) под насловом «Утицај стратегијског 

лидерства на критичне факторе успеха у међународним развојним 

пројектима», наслов на енглеском језику «Impact of Strategic Leadership on 
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Critical Success Factors in International Development Projects», за ментора се 

именује др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Савковић  (Пуниша) 

Марије (бр. индекса 2016/4005) под насловом «Одрживи развој технологије 

и пословања хотелске индустрије», наслов на енглеском језику «Sustainable 

Technology and Business Development of The Hotel Industry», за ментора се 

именује др Маја Леви Јакшић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Сања Маринковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Тања Милић, доцент ФОН-а. 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Павловић (Драгољуб) 

Ане (бр. индекса 2016/4004) под насловом «Изазови и ефекти 

имплементације Building Information Modelling у управљању пројектима», 

наслов на енглеском језику «Implementation Challenges and Effects of Building 

Information Modelling in Project Management», за ментора се именује др Дејан 

Петровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Анализа изазова 

имплементације и ефеката примене Building Information Modeling у управљању 

пројектима», наслов на енглеском језику «Analysis of Challenges of implementation 

and effects of Building Information Modelling in Project Management». 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА МАСТЕР СТУДИЈА  

 
012 Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата ЈАСМИНЕ 

ШЕШЛИЈЕ (бр. индекса 2016/3711) под насловом: „Стратегије брендирања 

примарних здравствених установа“, за ментора се именује проф. др Радмила Јаничић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

013 Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата РАДОВАНА 

ФИЛИЋА (бр. индекса 2016/3722) под насловом: „Маркетинг стратегије у повећању 

свести о значају превенције,очувању и унапређењу здравља код жена“, за ментора 

се именује проф. др Радмила Јаничић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, председник. 
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ТАЧКЕ КОЈЕ НИСУ РАЗМАТРАНЕ  НА НАДЛЕЖНИМ КОМИСИЈАМА 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА   

 

Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације 

   

001 Пријава теме завршног мастер рада кандидата Васић (Небојша) Александре 

(бр. индекса 2015/3327) под насловом «Утицај оглашавања путем 

традиционалних медија на генерацију Y», није разматрана, биће разматрана 

на следећој седници Комисије. 

  

Измена члана Комисије за јавну одбрану завршних мастер радова 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

       Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ   

 

Студијска група: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

002 Измена члана Комисије за јавну одбрану завршног мастер рада Брашанац 

(Вјекослав) Невене (бр. индекса 2016/3769) није разматрана, биће разматрана 

на следећој седници Комисије. 

 
003  Измена члана Комисије за јавну одбрану завршног мастер рада Шкодрић 

(Јелица) Ане (бр. индекса 2016/3886) није разматрана, биће разматрана на 

следећој седници Комисије. 

 
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације 

 
004  Измена члана Комисије за јавну одбрану завршног мастер рада Павловић 

(Никола) Марије (бр. индекса 2016/3321 није разматрана, биће разматрана на 

следећој седници Комисије. 

 

 


