
 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србија, Тел.: (011) 3950-800, Факс: (011) 2461-221 

ПИБ: 100383934, Матични број: 07004044, Текући рачун: 840-1344666-69 

Е пошта: dekanat@fon.bg.ac.rs; Посетите: www.fon.bg.ac.rs 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
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Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

       

      Студијска група:  Финансијски менаџмент  

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Енхболор (Енхтаиван) 

Енхтаиван  (бр. индекса 2015/3975) под насловом «Специфичности анализе 

финансијских перформанси предузећа у производњи безалкохолних 

пића», за ментора се именује др Милош Милосављевић. 

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

академског рада  у саставу:: 

• др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

• др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

• др Слободан Антић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група:  Управљање пројетима 
 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Матовић (Жарко) Анђеле  

(бр. индекса 2017/3875) под насловом «Пројектно финансирање 

грађевинских пројеката», за ментора се именује др Марко Михић. 

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

академског рада  у саставу:: 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

• др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група:  Mенаџмент људских ресурса  

   

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Деветак (Стево) Бојане  

(бр. индекса 2017/3798) под насловом «Значај асертивне комуникације за 

медицинско особље», за ментора се именује др Татјана Ивановић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

• др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а у пензији, 

• др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

       

      Студијска група:  Преговарање и лобирање  

   

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Веселиновић (Горан) 

Стефана  (бр. индекса 2017/3633) под насловом «Лидерство и преговарање у 
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функцији управљања променама у јавном сектору», за ментора се именује 

др Милош Јевтић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

• др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а, 

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

 

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ 

          

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Мицић (Јовица) Иване  

(бр. индекса 2017/3412) под насловом «Дефинисање стратешких маркетинг 

иновација у банкарству усмерених ка генерацији миленијалаца», за 

ментора се именује др Весна Дамњановић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а. 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Протић (Драгиша) 

Немање (бр. индекса 2017/3406) под насловом «Модел сервитизације 

телекомуникационог оператора заснован на персонализацији мобилних 

тарифа», за ментора се именује др Биљана Стошић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ећимовић (Мирјана) 

Антона (бр. индекса 2017/3410) под насловом «Карактеристике концепта 

паметне фабрике у Индустрији "4.0"», за ментора се именује др Биљана 

Стошић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 

• др Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Сарафијановић (Момир) 

Светлане (бр. индекса 2017/3403) под насловом «Имплементација 

стратешког менаџмента у малим и средњим предузећима», за ментора се 

именује др Марко Михић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

• др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 
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009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Михајловић (Растко) 

Слободана (бр. индекса 2017/3404) под насловом «Примена BIM технологије 

у интегрисаном управљању пројектима», за ментора се именује др Дејан 

Петровић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Драгослав Словић, редовни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Грба (Лабуд) Зорице (бр. 

индекса 2017/3401) под насловом «Примена агилног приступа у пројектима 

развоја софтвера за јавни сектор», за ментора се именује др Дејан Петровић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Марко Петровић, доцент ФОН-а. 

 

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

Светлане (бр. индекса 2017/3409) под насловом «Интегрисане пословне 

комуникације у процесу стратешког репозиционирања нафтних 

компанија», за ментора се именује др Милица Костић Станковић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ 

       

      Студијска група:  Софтверско инжењерство  

   

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Станић (Раденко) 

Андријане (бр. индекса 2017/3720) под насловом «Развој софтвера за 

праћење активности студената употребом .NET технологије», за ментора 

се именује др Саша Лазаревић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Илија Антовић, доцент ФОН-а, 

• др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а. 

 
 


