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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

9. јул  2018. године 

    

   Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Финансијски менаџмент 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић (Горан) Дубравке 

(бр. индекса 2017/3816) под насловом «Анализа активности инвестирања 

осигуравајућих компанија у сврху повећања профитабилности», за 

ментора се именује др Снежана Кнежевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Неванка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а, 

 др Сандра једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радовановић (Mиладин) 

Kристине (бр. индекса 2017/3761) под насловом «Утицај независне ревизије 

финансијских извештаја пословних банака на њихов квалитет», за 

ментора се именује др Снежана Кнежевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор професор ФОН-а, 

 др Неванка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а. 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Краснић (Гордана) 

Кристине (бр. индекса 2017/3969) под насловом «Улога финансијског 

извештавања у доношењу инвестиционих одлука», за ментора се именује 

др Снежана Кнежевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Секулић (Милојко) Јелене 

(бр. индекса 2017/3943) под насловом «Кључни индикатори финансијских 

перформанси у металуршким предузећима», за ментора се именује др 

Милош Милосављевић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада  

у саставу: 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Тијана Обрадовић, доцент ФОН-а, 

 др Барбара Симеуновић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Кључни индикатори 

перформанси у металуршким предузећима». 
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Студијска група: Управљање пројектима 

   

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

Невене (бр. индекса 2016/3918) под насловом «Оцена оправданости пројекта 

изградње спортско-рекреативног центра», за ментора се именује др Драган 

Бјелица. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Управљање људским ресурсима 

   

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Бегенишић (Горан) 

Јованке (бр. индекса 2017/3212) под насловом «Флексибилне форме 

запошљавања у Републици Србији», за ментора се именује др Ђорђе 

Кривокапић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ђорђе Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђукић (Зоран) Бојане (бр. 

индекса 2017/3214) под насловом «Прибављање људских ресурса и 

задржавање запослених у непрофитним организацијама», за ментора се 

именује др Татјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ђорђе Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 

 Студијска група: Маркетингт инжењеринг и комуникације 

   

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Михајлов (Александар) 

Милице (бр. индекса 2017/3302) под насловом «Чулно брендирање у 

функцији комуникације са потрошачима», 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 Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Организација пословних система 

   

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ивошевић (Мирјана) 

Лидије (бр. индекса 2017/3326) под насловом «Криза и утицај кризе на 

новчане токове у организацији», 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, 
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 др Тијана Обрадовић, доцент ФОН-а. 

 
010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ивошевић (Бошко) 

Милоша (бр. индекса 2017/3327) под насловом «Утицај дигитализације на 

канале дистрибуције и промене бизнис модела», за ментора се именује др 

Младен Чуданов. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Биљана Цветић, доцент ФОН-а. 

 
011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радосављевић (Радомир) 

Даше (бр. индекса 2017/3228) под насловом «Симулациони модел за анализу 

оправданости аквизиције», за ментора се именује др Александар Марковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Александар Марковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Весна Богојеви Арсић, редовни професор ФОН-а. 

 
012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Обрадовић (Зоран) Мине 

(бр. индекса 2017/3243) под насловом «Специфичности кризног менаџмента 

у организацији специјалних догађаја», 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 Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама 

   

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јокић (Влатко) 

Александре (бр. индекса 2016/3250) под насловом «Cost-Benefit анализа 

инвестиционих пројеката у области енергетике», за ментора се именује др 

Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

   

Студијска група: Пословна интелигенција 

   

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Младеновић (Љубиша) 

Марије (бр. индекса 2017/3066) под насловом «Дизајн корисничког 

искуства: Од идеје до софтверског производа», за ментора се именује др 

Милош Миловановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а. 
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Студијска група: Информационе технологије 

   

015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђуричковић (Дејан) 

Марка (бр. индекса 2015/3085) под насловом «Пројектовање CRM решења за 

дигитални еко-систем», за ментора се именује др Видан Марковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Видан Марковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Информациони системи 

   

016 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Миленковић (Зоран) 

Теодоре (бр. индекса 2017/3081) под насловом «Игре исцрпљивања: 

Апликација за симулацију Пени аукције», за ментора се именује др Марија 

Кузмановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Кузмановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Илија Антовић, доцент ФОН-а, 

 др Нина Турајлић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ 

   

Студијска група: Софтверско инжењерсто 

   

017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Рудић (Aндрија) Милице 

(бр. индекса 2016/3719) под насловом «Примена комбиноване мрежне 

анализе и анализе текста на online комуникацију о стручном скупу», за 

ментора се именује др Јелена Јовановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јелена Јовановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Владан Девеџић, редовни професор ФОН-а, 

 др Небојша Николић, доцент ФОН-а. 

 

Измена члана Комисије за јавну одбрану завршних мастер радова 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ  

   

018 Јанковић (Милан) Милици (бр. индекса 2016/4004) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Корпоративна култура и идентитет као основа 

имиџа и репутације фармацеутских компанија». Уместо др Тамаре 

Властелице, због  одуства, именуј е се др Велимир Штављанин као члан, тако да 

Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада  има следећи 

састав: 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор  ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 
019 Тошић (Слободан) Душици (бр. индекса 2016/4006) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Специфичности маркетиншке комуникације са 
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припадницима генерације „Х“ и генерације „Y“». Уместо др Тамаре 

Властелице, због  одуства, именуј е се др Велимир Штављанин као члан, тако да 

Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада  има следећи 

састав: 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор  ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

 
020 Ивошевић (Васиљ) Николи (бр. индекса 2015/4007) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Дефинисање продајне и маркетинг стратегије ка 

пословним клијентима на иностраном тржишту». Уместо др Бранке Новчић 

Кораћ, због  одуства, именуј е се др Славица Цицварић Костић као члан, тако да 

Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада  има следећи 

састав: 

 др Весна Дамњановић, редовни професор  ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијска група: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу  

   

021 Бељан (Борислав) Луки (бр. индекса 2016/3814) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Упоредна анализа ефективности дигиталних и 

традиционалних  медија у оглашавању». Уместо др Тамаре Властелице, због  

одуства, именуј е се др Славица Цицварић Костић као ментор, тако да Комисија 

за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада  има следећи састав: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор  ФОН-а, 

 др Гордана Савић, ванредни професор ФОН-а. 

 
022 Јоковић (Радојко) Maрији (бр. индекса 2016/3878) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Друштвено одговорне кампање на дигиталним 

медијима». Уместо др Тамаре Властелице, због  одуства, именуј е се др Славица 

Цицварић Костић као ментор, тако да Комисија за преглед, јавну одбрану и 

оцену завршног мастер рада  има следећи састав: 

 др Славица Цицварић Костић , ванредни професор ФОН-а, 

 др Младен Ђурић, доцент  ФОН-а, 

 др Душан Бараћ, доцент ФОН-а. 

 
023 Јеринић (Владан) Kaтарини (бр. индекса 2016/3896) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Планирање кампања маркетинга са друштвеним 

поводом». Уместо др Тамаре Властелице, због  одуства, именуј е се др Славица 

Цицварић Костић као ментор, тако да Комисија за преглед, јавну одбрану и 

оцену завршног мастер рада  има следећи састав: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милан Окановић, доцент  ФОН-а, 

 др Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а. 

 

 

 

 




