
 

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 

18. март 2019. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

       

      Студијска група:  Управљање пројетима 

 

001 Одобрава се израда завршног рада кандидата Петровић (Зоран) Кристине  (бр. 

индекса 2017/3808) под насловом «Анализа оправданости и промоција 

пројеката развоја паметних градова», за ментора се именује др Марко 

Михић. 

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

саставу: 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

• др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног рада кандидата Шекуларац (Дејан) Ивана  (бр. 

индекса 2017/3759) под насловом «Утицај апсентизма и флуктуације 

чланова тима на успех управљања пројектом у ИТ сектору», за ментора се 

именује др Драган Бјелица. 

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

саставу: 

• др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

• др Марко Михић, редовни професор ФОН-а, 

• др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а. 

   

Студијска група:  Менаџмент пословних процеса  

 

003 Одобрава се се израда завршног рада кандидата Лемез (Милинко) Марка  (бр. 

индекса 2017/3967) под насловом «Утицај националне културе на 

пословање предузећа», за ментора се именује др Милош Јевтић. 

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

саставу: 

• др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

• др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

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

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

       

               Студијска група:  Организација пословних система  

 

  

004 Одобрава се израда завршног рада кандидата Лазић (Љубиша) Светлане  (бр. 

индекса 2017/3317) под насловом «Повезаност стила лидерства са развојем 
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каријере и задовољством запослених», за ментора се именује др Милош 

Јевтић. 

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

саставу: 

• др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

• др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

• др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

005 Одобрава се израда завршног рада кандидата Дуганов (Никола) Виктора (бр. 

индекса 2017/4011) под насловом «Улога технологије у обезбеђењу хране за 

растућу светску популацију», наслов на енглеском језику «Role of 

Technology in Providing Food for Growing World Population», за ментора се 

именује др Сања Маринковић. 

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

рада  у саставу: 

 др Сања Маринковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 

006  Одобрава се извештај комисије за оцену завршног рада кандитата ЈОВАНЕ 

(МИЛУТИН) МИЛУТИНОВИЋ (бр. индекса 2017/3705) под насловом 

„Примена стандарда ИСО 9001 у стоматолошким ординацијама“, за ментора 

се одређује        проф. др Јован Филиповић. 

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

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Милена Шантрић Милићевић, ванредни професор МФ-а, коментор, 

 др Гордана Пејовић, ванредни професор ФОН-а, председник. 

 

007  Одобрава се извештај комисије за оцену завршног рада кандитата ДУШИЦЕ 

(ПЕТАР) ЛАЗОВИЋ ЛАЗИЋ (бр. индекса 2016/3714) под насловом 

„Утврђивање значаја комуникацијског аспекта у клиничким 

истраживањима“, за ментора се одређује проф. др Милица Костић Станковић. 

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

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

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

   


