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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

10. април 2018. године 

    

  Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

  

Студијска група: Информационе технологије 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Мирковић (Миодраг) 

Милоша (бр. индекса 2016/3138) под насловом «Компаративна анализа 

Blockchain технологија», за ментора се именује др Мирослав Миновић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а. 

     

Студијска група: Информациони системи 

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђурић (Драган) 

Александре  (бр. индекса 2015/3040) под насловом «Анализа предности 

увођења SharePoint 2013 система у реалном пословном окружењу», за 

ментора се именује др Слађан Бабарогић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а. 

 

     Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Mенаџмент људских ресурса 

   

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђуровић (Љубодраг) 

Јелене (бр. индекса 2016/3880) под насловом «Развој компетенција 

запослених у банкарском сектору», за ментора се именује др Ивана 

Ковачевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Maркетинг менаџмент  и односи с јавношћу 

   

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Малешевић (Снежана) 

Саре (бр. индекса 2017/3793) под насловом «Истраживање утицаја 

дигиталних медија на кориснике туристичких услуга на територији 

Републике Србије», за ментора се именује др Марија Јовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Јовић, доцент ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 
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 др Душан Бараћ, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА   

 

Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације 

   

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Васић (Небојша) 

Александре (бр. индекса 2015/3327) под насловом «Истраживање утицаја 

оглашавања путем традиционалних медија на генерацију Y», за ментора се 

именује др Јованка Вукмировић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јованка Вукмировић, доцент ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Вељко Јеремић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Утицај оглашавања 

путем традиционалних медија на генерацију Y». 

 

Студијска група: Менаџмент квалитета и стандардизација 

   

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Марковић (Мирјана) Саре 

(бр. индекса 2016/3265) под насловом «Примена стандарда ИСО 40500 за 

обезбеђивање приступа веб садржајима особама са инвалидитетом», за 

ментора се именује др Младен Ђурић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Младен Ђурић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ   

 

Студијска група: Менаџмент 

   

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Миличић (Дамир) Јелене 

(бр. индекса 2016/3634) под насловом «Специфичности пословног 

напредовања  жена лидера у јавном сектору», за ментора се именује др 

Јован Кривокапић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Улога жена лидера у 

јавном сектору». 

 

Студијски програм:  УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ   

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Бајић (Драшко) Биљане 

(бр. индекса 2016/3403) под насловом «Карактеристике агилног STAGE 

GATE модела у развоју иновативног лека», за ментора се именује др Биљана 

Стошић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 
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 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а. 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Типсаревић (Радован) 

Владимира (бр. индекса 2015/3402) под насловом «Корпоративне 

комуникације у функцији укључивања циљних јавности у теме од значаја 

за сектор широке потрошње», за ментора се именује др Славица Цицварић 

Костић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Тошић (Слободан) 

Душице (бр. индекса 2016/3406) под насловом «Специфичности 

маркетиншке комуникације са припадницима генерације „Х“ и 

генерације „Y“», за ментора се именује др Милица Костић Станковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јанковић (Милан) 

Милице (бр. индекса 2016/3404) под насловом «Корпоративна култура и 

идентитет као основа имиџа и репутације фармацеутских компанија», за 

ментора се именује др Милица Костић Станковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

   

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Кузмановић (Ирина) 

Исидоре (бр. индекса 2016/4001) под насловом «Стратегије унапређења 

пословања на друштвеним мрежама», наслов на енглеском језику «Business 

Improvement Strategies on Social Networks», за ментора се именује др 

Владимир Обрадовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Стјепановић (Горан) Ање 

(бр. индекса 2016/4016) под насловом «Специфичности пројектног 

менаџмента у аутомобилској индустрији», наслов на енглеском језику 

«Specificity of project management in the automotive industry», за ментора се 

именује др Владимир Обрадовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а. 
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Студијски програм: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

СИСТЕМИНА 

 

Студијска група: Технологије електронског пословања 

   

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђорђевић (Зоран) 

Катарине (бр. индекса 2017/3508) под насловом «Развој афинитетног 

портала за љубитеље паса», за ментора се именује др Маријана Деспотовић 

Зракић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а, 

 др Александра Лабус, доцент ФОН-а, 

 др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Измена члана Комисије за јавну одбрану завршних мастер радова 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

       Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ   

 

Студијска група: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

015 Брашанац (Вјекослав) Невени (бр. индекса 2016/3769) одобрена је израда 

завршног мастер рада под насловом «Развој маркетиншке стратегије на 

примеру биоскопаУместо др Бранке Новчић Кораћ, због  одуства, именуј е се др 

Славица Цицварић Костић као члан, тако да Комисиј а за ј авну одбрану има 

следећи састав: 

 др Марија Јовић, доцент  ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а. 

 
016  Шкодрић (Јелица) Ане (бр. индекса 2016/3886) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Примена концепта неуромаркетинга у 

маркетиншким истраживањима». Уместо др Бранке Новчић Кораћ, због  

одуства, именуј е се др Милан Окановић као члан, тако да Комисиј а за ј авну 

одбрану има следећи састав: 

 др Марија Јовић, доцент  ФОН-а, 

 др Милан Окановић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације 

 
017  Павловић (Никола) Марије (бр. индекса 2016/3321) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Изазови интегрисања друштвених мрежа у 

маркетинг стратегију компанија». Уместо др Бранке Новчић Кораћ, због  

одуства, именуј е се др Тамара Властелица као члан, тако да Комисиј а за ј авну 

одбрану има следећи састав: 

 др Марија Јовић, доцент  ФОН-а, 

 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а, 

 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а. 



 

5 

ТАЧКЕ КОЈЕ НИСУ РАЗМАТРАНЕ НА НАДЛЕЖНИМ КОМИСИЈАМА 

 

       Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Финансијски менаџмент 

   

001 Одобравање израде завршног мастер рада кандидата Пурић (Драган) Душана 

(бр. индекса 2016/3956) под насловом «Развој и трансформација 

корпоративног финансијског извештавања», биће разматрано на следећој 

седници Комисије. 

 

Студијски програм:  УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ 

 

002 Одобравање израде завршног мастер рада кандидата Симовић Стаменковић 

(Радомир) Мионе (бр. индекса 2016/3409) под насловом «Улога анализе 

профитабилности банкарских производа и услуга», биће разматрано на 

следећој седници Комисије. 

  

003 Одобравање израде завршног мастер рада кандидата Перишић (Mилун) 

Александра (бр. индекса 2016/3410) под насловом «Улога анализе 

финансијских перформанси на доношење пословних одлука у 

осигуравајућим компанијама», биће разматрано на следећој седници 

Комисије. 

 


