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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

10. aприл 2017. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

 Студијска група: Менаџмент пословних процеса  

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ИГЊАТОВИЋ (БОБАН) ИГОРА (бр. 

индекса 2015/3956) под насловом «Унапређење процеса у малопродајном ланцу», за ментора се 

именује др ОНДРЕЈ ЈАШКО. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Барбара Симеуновић, доцент ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈАРЧОВ (НИКОЛА) ПРЕДРАГА (бр. 

индекса 2015/3965) под насловом «Aнализа међусобног утицаја корпоративне културе и бренда 

у пословним процесима», 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 Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Aнализа међусобног утицаја 

корпоративне културе и бренда». 

 

Студијска група: Maркетинг менаџмент и односи с јавношћу  

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата СУБОТИЋ (НЕНАД) САШЕ (бр. индекса 

2015/3756) под насловом «Анализа контрадикторних аспеката у комуникацији луксузних 

брендова», 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 Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима  

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МИЛОШЕВИЋ (ЖИВОСЛАВ) МАРИЈЕ 

(бр. индекса 2015/3893) под насловом «Управљање пројектима производње и прераде органског 

јагодичастог воћа», за ментора се именује др ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈАЋИМОВИЋ (РАДОМИР) НЕМАЊЕ 

(бр. индекса 2015/3873) под насловом «Специфичности оцене оправданости улагања у 

производњу лешника», за ментора се именује др ДЕЈАН ПЕТРОВИЋ. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса  

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ШАРИЋ (МИРОСЛАВ) МИЛКЕ (бр. 

индекса 2015/3957) под насловом «Утицај оријентације новозапослених на задовољство 

послом», за ментора се именује др ТАТЈАНА ИВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марија Кузмановић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент  

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата БУЛАТОВИЋ (МИЛАН) МИЛИЦЕ (бр. 

индекса 2013/3926) под насловом «Анализа ефеката маркетиншких активности на тржишну 

позиционираност ИТ 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 Марија Јовић, доцент ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ  

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ВОЈИНОВИЋ (БРАНКО) САВЕ (бр. 

индекса 2015/3408) под насловом «Дефинисање стратегије шпедитерских услуга у процесу 

продаје на иностраном тржишту», за ментора се именује др ВЕСНА ДАМЊАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Дефинисање стратегије 

шпедитерских услуга у процесу продаје на ино тржишту». 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ИВОШЕВИЋ (ВАСИЉ) НИКОЛЕ (бр. 

индекса 2015/3407) под насловом «Дефинисање продајне и маркетинг стратегије ка пословним 

клијентима на иностраном тржишту», за ментора се именује др ВЕСНА ДАМЊАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Бранка Новчић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: MEЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПОЛИЋ (ЗОРАН) ЕМЕ (бр. индекса 

2015/4005) под насловом «Примена стратешког управљања у српској индустрији намештаја 

применом листе избалансираних показатеља», наслов на енглеском језику «Strategic 

Management Application in Serbian Furniture Manufacturing Industry through Balanced Scorecard 

Implementation», за ментора се именује др ВЛАДИМИР ОБРАДОВИЋ. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 Студијска група: ИСИТ менаџмент 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата JOВИЋ (МИРОЉУБ) ЗОРИЦЕ (бр. 

индекса 2014/3147) под насловом «Анализа употребе ERP система у CLOUD-у», за ментора се 

именује др ОГЊЕН ПАНТЕЛИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Анализа употребе ЕРП система у 

клауду». 

 

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ „МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ 

 

Предлог тема за израду  завршних радова мастер студија  
 

1. Александра Ђорђевић под насловом: „УТИЦАЈ КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ ЛЕКАРА И 
ПАЦИЈЕНТА НА ИСХОД ЛЕЧЕЊА“. 
Одређена је комисија у следећем саставу: 

- др Јанко Јанковић, редовни професор, МФ, ментор, 
- др Радмила Јаничић, редовни професор, ФОН, коментор, 
- др Зорица Терзић Шупић, доцент, МФ, председник. 

 
2. Гордана Томановић Јовић под насловом: „ПРИМЕНА СТАНДАРДИЗОВАНИХ СИСТЕМА 
МЕНАЏМЕНТА У РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА“. 
Одређена је комисија у следећем саставу: 

- др Јован Филиповић, редовни професор, ФОН, ментор, 
- др Момчило Бабић, редовни професор, МФ, коментор, 
- др Младен Чуданов, ванредни професор, ФОН, председник. 

 

Извештаји комисија за оцену завршених радова мастер студија  

 
Извештаји комисије, за оцену завршеног рада мастер студија Менаџмент у систему здравствене заштите, 

су прихваћени за следеће кандидате:  

1. Димитрије Николић 
Комисија у саставу:  ментор, др Милена Шантрић Милићевић, доцент, МФ, коментор, др Маја Леви 

Јакшић, редовни професор, ФОН, председник, др Зорица Терзић Шупић, доцент, МФ, доставила је 

позитиван извештај за рад под називом: „МАПИРАЊЕ И АНАЛИЗА УНУТРАШЊИХ И 

СПОЉАШЊИХ ФАКТОРА У ФУНКЦИЈИ СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ“. 

2. Јована Миленковић 

Комисија у саставу: ментор, др Дејан Нешић, доцент, МФ, коментор, др Добривоје Михаиловић, 

редовни професор, ФОН, председник, др Зорица Терзић Шупић, ванредни професор, МФ, доставила је 
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позитиван извештај за рад под називом: „СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДНОМ МЕСТУ КОД 

МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ТЕХНИЧАРА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ВИСОКОСПЕЦИЈАЛИЗОВАНОЈ УСТАНОВИ“ 

3. Горан Солдат 
Комисија у саству: ментор, др Александра Јовић Вранеш, ванредни професор, МФ, коментор, др 
Јован Филиповић, редовни професор, ФОН и председник, др Зорица Терзић Шупић, ванредни 
професор, МФ, доставила је позитиван извештај за рад под називом: „ЕФЕКТИ ПРИМЈЕНЕ 

СТАНДАРДА ИСО 9001:2008 НА ЗАДОВОЉСТВО ПАЦИЈЕНАТА СТОМАТОЛОШКЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“. 
 

ПРИЈАВЕ ТЕМА КОЈЕ НИСУ ОДОБРЕНЕ НА НАДЛЕЖНИМ КОМИСИЈАМА 

 

001 Не разматра се израда завршног мастер рада кандидата ЦВЕТИЋ (ЗОРАНА) МИЛИЦЕ (бр. 

индекса 2015/3758) под насловом «Концепт ангажованости запослених у савременом радном 

окружењу», за ментора се именује др ТАТЈАНА ИВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др _________, _________ ФОН-а. 

Напомена: Ускладити наслов рада са садржајем и циљем рада. Прецизирати циљ и садржај рада. 

 


