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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће студијских програма мастер академских студија  

6. мај 2019. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

      

                   Студијска група:  Управљање људским ресурсима 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Мијатовић (Владимир) 

Стефана (бр. индекса 2017/3280) под насловом «Специфичности менаџмента 

људских ресурса у хотелијерству», 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 Милан Мартић, редовни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Хајдуковић (Зоран) 

Тамаре (бр. индекса 2018/3342) под насловом «Синдром изгарања код 

здравствених радника у Србији», 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 Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а. 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђурић (Боривоје) 

Милице  (бр. индекса 2018/3309) под насловом «Утицај мајчинства на даљи 

професионални развој жена у организацијама», 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 Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

• др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

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

на даљи развој каријере жена». 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Пумпаловић (Ангелина) 

Драгане  (бр. индекса 2018/3245) под насловом «Специфичности 

дефинисања надокнада и бенефиција за запослене у мултинационалним 

компанијама», за ментора се именује др Татјана Ивановић. 

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

академског рада  у саставу: 
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• др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

• др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

• др Барбара Симеуновић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Специфичности 

надокнада и бенефиција у међународном контексту». 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Кандић (Милун) Неде  

(бр. индекса 2018/3328) под насловом «Тренинг за енергетски менаџмент», 

за ментора се именује др Наташа Петровић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 

• др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

• др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 

           Студијска група:  Управљање пројетима и инвестицијама 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Павловић (Мишко) 

Дејана  (бр. индекса 2017/3300) под насловом «Управљање ризиком 

пројекта у грађевинској индустрији», за ментора се именује др Драган 

Бјелица. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

• др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

• др Драгослав Словић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група:  Менаџмент квалитета и стандардизација 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јовановић (Небојша) 

Светлане (бр. индекса 2018/3230) под насловом «Обезбеђивање квалитета 

веб садржаја применом WCAG 2.0 стандарда», за ментора се именује др Ана 

Хорват. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Ана Хорват, доцент ФОН-а, 

• др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

• др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група:  Маркетинг инжењеринг и комуникације 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милошевић (Ненад) 

Софије  (бр. индекса 2018/3257) под насловом «Улога контент маркетинга у 

процесу брендирања», за ментора се именује др Марија Јовић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Марија Јовић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Милош Миловановић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Улога маркетинга 

садржајем у процесу брендирања». 
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009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Арсенијевић (Ненад) 

Уроша (бр. индекса 2018/3274) под насловом «Вештачка интелигенција у 

маркетингу: Чет ботови», за ментора се именује др Марија Јовић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Марија Јовић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Владан Девеџић, редовни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ерак (Јасмина) Сандре  

(бр. индекса 2018/3262) под насловом «Примена концепта неуромаркетинга 

у индустрији забаве», за ментора се именује др Марија Јовић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Марија Јовић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

• др Вељко Јеремић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

      

                   Студијска група:  Менаџмент људских ресурса 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Станојевић (Жикица) 

Аните (бр. индекса 2017/3854) под насловом «Утицај националне и 

корпоративне културе на управљање људским ресурсима», 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 Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

• др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Моловић (Влада) Љубице 

(бр. индекса 2018/3783) под насловом «Испитивање перцепције запослених 

о мобингу на радном месту», 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 Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

• др Ђорђе Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Тхомпсон (Десимир) 

Софије (бр. индекса 2018/3890) под насловом «Унапређење процеса 

управљања људским ресурсима у јавно-комуналном предузећу кроз 

увођење нове систематизације радних места», 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, 
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• др Иван Томашевић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Оптимизација 

процеса управљања људским ресурсима у јавно комуналном предузећу кроз 

увођење нове систематизације радних места». 

 

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Катић (Срђан) Мине (бр. 

индекса 2018/3762) под насловом «Значај и примена кадровских 

информационих система у савременом пословању», 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 Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

• др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а. 

 

015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Кустурић (Слободан) 

Уроша (бр. индекса 2017/3820) под насловом «Утицај бенефиција на 

балансирање приватног и пословног живота запослених», 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 Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

• др Милош Јевтић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Значај бенефиција 

запосленима за унапређење равнотеже између приватног и пословног живота». 

 

                         Студијска група:  Финансијски менаџмент 

 

016 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милојичић (Божидар) 

Марије  (бр. индекса 2018/3841) под насловом «Утицај управљања зарадом 

на релевантност рачуноводствених информација», за ментора се именује 

др Снежана Кнежевић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

• др Драгана Стојановић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

      

              Студијска група:  Менаџмент 

 

017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вукадиновић (Милутин) 

Милоша (бр. индекса 2016/3607) под насловом «Примена кост бенефит 

анализе у оцени пројеката локалног економског развоја», 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, 
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• др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

 

018 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Туцаковић (Душан) 

Александре (бр. индекса 2016/4008) под насловом «Испитивање преференци 

генерације миленијалаца у погледу приступа лидерству», наслов на 

енглеском језику «Exploring Leadership Preferences of The Millennial 

Generation», 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 Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

019 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Лазаревић (Милан) 

Милице (бр. индекса 2016/4017) под насловом «Управљање ризицима у 

пројектима производње ауто делова», наслов на енглеском језику 

«Managing Risks in Projects of Automotive Parts Production», 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 Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов на енглеском језику је преформулисан. Стари наслов 

је: «Managing risks in the production projects of automotive parts».  

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

      

                                   Студијска група:  ИСиТ менаџмент 

 

020 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ристић (Нада) Данијеле  

(бр. индекса 2018/3083) под насловом «Компаративна анализа open source и 

власничких алата пословне интелигенције», за ментора се именује др 

Огњен Пантелић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

• др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а, 

• др Милош Јовановић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

СИСТЕМИМА  

      

                         Студијска група:  Технологије електронског пословања 

 

021 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Басара (Марија) Ање  (бр. 

индекса 2018/3503) под насловом «Развој веб платформе за управљање 

догађајима у области културе», за ментора се именује др Душан Бараћ. 
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 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер 

академског рада  у саставу: 

• др Душан Бараћ, ванредни професор ФОН-а, 

• др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Саша Лазаревић, редовни професор ФОН-а. 

 

022 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Баљак (Младен) Луке  

(бр. индекса 2018/3505) под насловом «Развој crowdsensing система за 

мерење вибрација у саобраћају», за ментора се именује др Божидар 

Раденковић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Зорица Богдановић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Саша Лазаревић, редовни професор ФОН-а. 

 

023 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милановић (Миломир) 

Станисава  (бр. индекса 2018/3517) под насловом «Развој сервиса е-

здравства заснованих на blockchain-у», за ментора се именује др Божидар 

Раденковић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Александра Лабус, ванредни професор ФОН-а, 

• др Саша Лазаревић, редовни професор ФОН-а. 

 

024 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Гачевић (Верољуб) 

Љубише  (бр. индекса 2016/3531) под насловом «Развој веб апликације за 

управљање паметном стамбеном заједницом», за ментора се именује др 

Зорица Богдановић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Зорица Богдановић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Вељко Јеремић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група:  Електронско  пословање 

 

025 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милосављевић (Петар) 

Јелене  (бр. индекса 2018/3514) под насловом «Стилови креативности у 

електронском образовању», за ментора се именује др Зорица Богдановић. 

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

академског рада  у саставу: 

• др Зорица Богдановић, ванредни професор ФОН-а, 

• др Божидар Раденковић, редовни професор ФОН-а, 

• др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а. 

 

 


