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MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће студијских програма мастер академских студија 

8. октобар 2018. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Маркетинг меанџмент и односи с јавношћу 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Мојсовић (Драган) Матеја 

(бр. индекса 2017/3892) под насловом «Унапређење имиџа државе применом  

концепта ребрендирања», за ментора се именује др Славица Цицварић 

Костић. 

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

саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Бојан Илић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима 

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Грбић (Љубомир) Јелене 

(бр. индекса 2015/3949) под насловом «Управљање пројектима малих и 

средњих предузећа за предприступне фондове Европске уније», за ментора 

се именује др Драган Бјелица. 

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

саставу: 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а. 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Степановић (Ђорђе) 

Марка (бр. индекса 2016/3963) под насловом «Управљање ризиком пројекта 

у нафтној индустрији», за ментора се именује др Драган Бјелица. 

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

саставу: 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгана Макајић Николић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације 

   

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Михајловић (Светлана) 

Маје (бр. индекса 2017/3219) под насловом «Изградња еколошких брендова 

у модној индустрији», за ментора се именује др Славица Цицварић Костић. 

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

саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 
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 др Марија Јовић, доцент ФОН-а, 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

 Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

   

Студијска група: Менаџмент јавних набавки 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Поштић (Милан) 

Данијеле (бр. индекса 2017/3638) под насловом «Обезбеђивање конкуренције 

у поступцима јавних набавки», за ментора се именује др Ондреј Јашко. 

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

саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Маркетинг и стратешке комуникације у јавном сектору 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Савковић (Јово) Милоша 

(бр. индекса 2017/3636) под насловом «Примена релационог маркетинга у 

процесу уговарања пројеката финансираних од стране Европске уније», за 

ментора се именује др Славица Цицварић Костић. 

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

саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Студијска група: Информациони системи 

   

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јанковић (Гордана) 

Александра (бр. индекса 2017/3101) под насловом «Управљање приступом 

апликативним системима», за ментора се именује др Зоран Марјановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ненад Аничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а. 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Шерифи (Веис) Бенсере 

(бр. индекса 2017/3115) под насловом «Примена Cryptool 2 алата за 

тестирање криптографских фрагмената Јава кода», 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 Нина Турајлић, доцент ФОН-а. 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Којић (Мирослав) Наташе 

(бр. индекса 2017/3035) под насловом «Компаративна анализа приступа 
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идентификацији особа на основу гласа», 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: Информационе технологије 

   

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Кнежевић (Србислав) 

Теодоре (бр. индекса 2017/3077) под насловом «Истраживање концепата 

проширене реалности на мобилним уређајима», за ментора се именује др 

Мирослав Миновић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Пословна интелигенција 

   

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Томашевић (Ђулзада) 

Кристине (бр. индекса 2017/3103) под насловом «Упоредна анализа алата за 

визуализацију података», за ментора се именује др Милан Вукићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 

 др Борис Делибашић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марина Доброта, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА 

 

Студијска група: Пословна аналитика 

   

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вељовић (Душан) Бојане 

(бр. индекса 2017/3677) под насловом «Примена мултиваријационе анализе 

у циљу компарације мера друштвеног развоја», за ментора се именује др 

Марина Доброта. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марина Доброта, доцент ФОН-а, 

 др Милица Булајић, редовни професор ФОН-а, 

 др Сандра Једнак, 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 

 

013 Петрушић (Славко) Лоли (бр. индекса 2017/3402) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Управљање корпоративним имиџом и 

репутацијом телевизијских станица». Уместо др Тамаре Властелице, због 
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одуства, именује се др Велимир Штављанин као ментор, тако да Комисија за 

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

 др Велимир Штављанин, редовни професор  ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор професор ФОН-а. 

 


