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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

6. новембар 2017. године 

    

    Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

  Студијска група: Финансијски менаџмент  

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јоцић (Драгиша) Ане (бр. 

индекса 2015/3751) под насловом «Улога финансијске анализе у 

производном предузећу», за ментора се именује др Вељко Дмитровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

 др Тијана Обрадовић, доцент ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

 
002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вељковић (Бранислав) 

Марије (бр. индекса 2014/3907) под насловом «Анализа регулаторне 

политике централних банака и утицај на политику кредитирања 

пословних банака», за ментора се именује др Невенка Жаркић Јоксимовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Организација пословних система  

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Савковић (Бранислав) 

Иване (бр. индекса 2015/3230) под насловом «Лидерство у процесу увођења 

нових система у организацији», за ментора се именује др Милош Јевтић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама  

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Алимпијевић (Зоран) 

Сање (бр. индекса 2015/3281) под насловом «Утицај примене софтверских 

алата за управљање пројектима на ефикасност рада у пројектно 

оријентисаним ИТ компанијама», за ментора се именује др Владимир 

Обрадовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Петровић, доцент ФОН-а. 
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005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Недељковић (Бранислав) 

Сање (бр. индекса 2016/3257) под насловом «Управљање пројектом агилне 

трансформације организације», за ментора се именује др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање производњом и пружањем услуга 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Мијалков (Мирослав) 

Зоране (бр. индекса 2016/3263) под насловом «Примена кључних 

индикатора перформанси у управљању набавком са аспекта производног 

предузећа», за ментора се именује др Даница Лечић Цветковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Студијска група: Ревизија у јавном сектору  

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радојковић (Горан) Иване 

(бр. индекса 2015/3626) под насловом «Рачуноводствени третмана залиха и 

интерна контрола у организацијама у јавном сектору», за ментора се 

именује др Снежана Кнежевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а, 

 др Слободан Антић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Анализа утицаја 

рачуноводственог третмана залиха на биланс успеха». 

 

Студијска група: Менаџмент  

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Недељковић (Славен) 

Драгомира (бр. индекса 2016/3650) под насловом «Аутсорсинг јавних 

услуга», за ментора се именује др Ондреј Јашко. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 

        Студијска група: Информациони системи  

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ристивојевић (Драгомир) 

Војислава (бр. индекса 2016/3079) под насловом «Криптографске технике 

заштите у мобилним апликацијама», за ментора се именује др Дејан Симић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 



 

3 

 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Петровић, доцент ФОН-а. 

 

ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ „МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ 

 

I 

Предлог тема за израду  завршних радова мастер студија  

 

010  Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата САНДРЕ 

ПЕТКОВИЋ под насловом: „Евалуација исхода лечења неплодности поступцима 

биомедицински потпомогнутог оплођења из средстава обавезног здравственог 

осигурања“, за ментора се именује проф. др БОЈАНА МАТЕЈИЋ. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Бојана Матејић, ванредни професор МФ-а, ментор, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, коментор, 

 др Зорица Терзић Шупић, ванредни професорМФ-а, председник. 

 

II 

Извештаји комисије за оцену завршених радова мастер студија  

 

011   Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

ИВАНЕ ЛЕПИДОВИЋ под насловом „Анализа процеса и ефеката спровођења контроле 

остваривања обавезног здравственог осигурања“. 

Комисија за јавну одбрану је у следећем саставу: 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Момчило Бабић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Мирјана Дракулић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

012   Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

НАТАШЕ РАДОЈИЧИЋ под насловом „Анализа стреса здравствених радника“. 

Комисија за јавну одбрану је у следећем саставу: 

 др Петар Булат, редовни професор МФ-а, ментор, 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, коментор, 

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, председник. 

 

МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (60 И 120 ЕСПБ) 

 

013 Одбија се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата КАЛИНИЋ 

(ДУШАН) МАРИЈЕ (бр. индекса 2012/4710) под насловом «УСЛОВИ ЗА 

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ЈАВНОМ И ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ». 

Кандидат нема статус активног студента. 

 

 

ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ НА НАДЛЕЖНИМ КОМИСИЈАМА  
 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса  
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001 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата Радивојевић (Горан) Николе 

(бр. индекса 2016/3853) под насловом «Менаџмент људских ресурса, 

вербална комуникација и њен значај у едукацији кадрова у туризму». 

Предложени ментор проф. др Гордана Јакић, због одласка у пензију, нема 

право да буде ментор. 

 

 Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

 

Студијска група: Маркетинг и стратешке комуникације у јавном сектору  

 

002 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата Пајовић (Миладин) 

Александре (бр. индекса 2015/3628) под насловом «Анализа ремаркетинг 

кампања на Google AdWords платформи». Променити наслов и Пријаву теме. 

 


