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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

13. септембар 2017. године 

    

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  

 

        Студијска група: Пословна интелигенција  

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јовановић (Маја) Стефана 

(бр. индекса 2015/3014) под насловом «Развој система за подршку 

одлучивању за аутоматско одговарање на захтеве корисника мобилних 

игара», за ментора се именује др Милан Вукићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 

 др Милош Јовановић, доцент ФОН-а, 

 др Нина Турајлић, доцент ФОН-а. 

 

       Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

        Студијска група: Управљање пројектима  

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Марковић (Бранко) 

Ненада (бр. индекса 2016/3862) под насловом «Специфичности управљања 

пројектима у јавном сектору», за ментора се именује др Дејан Петровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јовићевић (Златко) 

Стефана (бр. индекса 2014/3977) под насловом «Специфичности управљања 

пројектом изградње соларне електране», за ментора се именује др Марко 

Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Европски менаџмент и глобализација  

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ристић (Владица) Бојане 

(бр. индекса 2016/3923) под насловом «Специфичности савременог 

индијског менаџмента у глобалном конкурентском окружењу», за ментора 

се именује др Весна Милићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Бојан Илић, редовни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а. 
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Студијска група: Финансијски менаџмент  

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Тишма (Мирко) Милана 

(бр. индекса 2015/3832) под насловом «Потенцијали примене пројектног 

финансирања у предузећу за телекомуникације», за ментора се именује др 

Слађана Бенковић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса  

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Бингулац (Бранислав) 

Мирка (бр. индекса 2016/3839) под насловом «Значај концепта 

"организације која учи" за опстанак на тржишту», за ментора се именује 

др Ивана Ковачевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а у пензији, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а. 

 

  Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

   Студијска група: Управљање људским ресурсима  

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Крамар (Велимир) 

Николе (бр. индекса 2016/3291) под насловом «Значај доживотног учења за 

конкурентност на тржишту рада», за ментора се именује др Ивана 

Ковачевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а у пензији, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Улога и значај 

доживотног учења за опстанак на тржишту рада». 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Taталовић (Милош) 

Стефана (бр. индекса 2016/3337) под насловом «Утицај организационе 

културе на мотивацију запослених за рад у предшколској установи», за 

ментора се именује др Добривоје Михаиловић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 

 др Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

 

     Студијска група: Менаџмент квалитета и стандардизација 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Нешковић (Мирјана) 

Тамаре (бр. индекса 2016/3344) под насловом «Примена стандарда ISO 9001 

у угоститељству», за ментора се именује др Ивана Мијатовић. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Недељко Живковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Николић (Зоран) Огњена 

(бр. индекса 2016/3298) под насловом «Специфичности управљања ризиком 

грађевинских пројеката», за ментора се именује др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгослав Словић, ванредни професор ФОН-а. 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Живуљ Милетић 

(Вишња) Тамаре (бр. индекса 2015/3320) под насловом «Scrum методологија 

у агилном пројектном менаџменту», за ментора се именује др Марија 

Тодоровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Душан Савић, доцент ФОН-а. 

 

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Веселиновић (Звонимир) 

Ање (бр. индекса 2015/3244) под насловом «Оцена оправданости јавних 

инфраструктурних објеката у превенцији од природних непогода», за 

ментора се именује др Владимир Обрадовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Организација пословних система 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јуришин (Север) Филипа 

(бр. индекса 2015/3335) под насловом «Развој организације за производњу и 

интернет продају еколошких производа», за ментора се именује др Младен 

Чуданов. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Александар Марковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Чолић (Момчило) Тијане 

(бр. индекса 2016/3350) под насловом «Улога лидера у управљању 

мотивацијом запослених у здравственим установама», за ментора се 

именује др Јован Кривокапић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Милош Јевтић, доцент ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 
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015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Савић (Владимир) 

Kристине (бр. индекса 2016/3247) под насловом «Специфичности 

управљања кризним ситуацијама у хотелијерству», за ментора се именује 

др Јован Кривокапић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

        Студијска група: Преговарање и лобирање  

 

016 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Шаранчић (Снежана) 

Анђелка (бр. индекса 2016/3641) под насловом «Планирање односа с 

јавношћу у туризму у ризичном окружењу», 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 Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марија Кузмановић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: MEЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

 

017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ражнатовић (Драгољуб) 

Андрије (бр. индекса 2016/4002) под насловом «Конкурентски пејзаж 

америчке индустрије произвођача софтвера за оптичко препознавање 

текста из угла глобалног менаџмента», наслов на енглеском језику 

«Competitive Landscape of the United States Optical Character Recognition 

Software Developers Industry from the Global Management Perspective»,за 

ментора се именује др Весна Милићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а. 

 

018 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Суботић (Јован) Николе 

(бр. индекса 2016/4012) под насловом «Утицаји међународног пословања и 

трендова на тржишту рада на образовну праксу: случај Европске уније», 

наслов на енглеском језику «Effects of International Business and Labour 

Market Trends on Educational Practice: A Case of European Union»,за ментора 

се именује др Весна Милићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Taтјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Сања Маринковић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ 

НАУКЕ 

 

        Студијска група: Софтверско инжењерство  
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019 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Okwori (Ayegba) Simona 

(бр. индекса 2015/3719) под насловом «Имплементација једностраничне 

социјалне апликације применом Clojure и Re-frame технологија», за 

ментора се именује др Драган Ђурић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Драган Ђурић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Владан Девеџић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а. 

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

социјалне SPA са Clojure и Reframe». 

 

Измена чланова Комисије за јавну одбрану завршног мастер рада 

 

001  Симић (Младен) Јелени (бр. индекса 2016/3002) одобрена је израда 

завршног мастер рада под насловом « Имплементација Big Data у HADOOP 

окружењу». Због одсуства проф. др Зорана Марјановића и др Бориса 

Делибашића именује се нова Комисију за јавну одбрану коју чине: 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Петровић, доцент ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а. 

 

ТЕМЕ КОЈЕ СУ ОДБИЈЕНЕ НА НАДЛЕЖНИМ КОМИСИЈАМА 

 

001 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата Ђуровић (Љубодраг) Јелене 

(бр. индекса 2016/3880) под насловом «Језичка комуникација и људски 

ресурси у мултинационалним компанијама». 

Напомена: Непрецизно дефинисан наслов и садржај Пријаве теме. 

 

 

 


