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         МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

                  4. септембар 2019. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Студијска група: Преговарање и лобирање 

 

001 Одобрава се израда завршног рада кандидата Обрадовић (Горан) Богдану (бр. 

индекса 2018/3615) под насловом «Модели статистичких истраживања у 

јавном сектору», за ментора се именује др Драган Вукмировић. 

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

саставу: 

 др Драган Вукмировић, редовни професор ФОН-а, 

 др Зоран Радојичић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милан Мартић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ  

 

002 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног рада кандитата Милике 

(Ристо) Ашанина (бр. индекса 2016/3734) под насловом: „Менаџмент 

кардиоваскуларних болести у систему здравствене заштите – аспекти 

квалитета“, за ментора се одређује проф. др Дејана Вуковић. 

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

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

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

 др Ана Шијачки, редовни професор МФ-а, председник. 

 

ИЗМЕНА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса 

 

003 Јованчевић (Миодраг) Теодори (бр. индекса 2017/3782) одобрена је израда 

завршног рада под насловом «Привлачење и задржавање талената у ИТ 

индустрији».  

Због одласка у пензију уместо проф. др Гордане Милосављевић, именује се др 

Јелена Анђелковић Лабровић као члан, тако Комисија за преглед, јавну одбрану 

и оцену завршног рада  има следећи састав:  

 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а. 

 

004 Томашевић (Радиша) Сари (бр. индекса 2016/3972) одобрена је израда завршног 

рада под насловом «Специфичности невербалне комуникације у 

међукултуралној организацији».  
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Због одласка у пензију уместо проф. др Гордане Милосављевић, именује се др 

Татјана Ивановић као члан, тако Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену 

завршног рада  има следећи састав:  

 

 др Гордана Јакић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Управљање  људским ресурсима 

 

005 Крамар (Велимир) Николи (бр. индекса 2016/3291) одобрена је израда завршног 

рада под насловом «Значај доживотног учења за конкурентност на тржишту 

рада».  

Због одласка у пензију уместо проф. др Гордане Милосављевић, именује се др 

Јелена Анђелковић Лабровић као члан, тако Комисија за преглед, јавну одбрану 

и оцену завршног рада  има следећи састав:  

 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

 


