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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

 

Студијска група: Електронско пословање 

 

001 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Милинковић (Драган) Предрага (бр. индекса 2019/4102) под насловом 

«Управљање развојем CRM платформе применом SCRUM методологије», 

за ментора се именује др Маријана Деспотовић Зракић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног 

специјалистичког академског рада  у саставу: 

 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а, 

 др Александра Лабус, ванредни професор ФОН-а, 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Ракочевић (Вујадин) Вука (бр. индекса 2019/4121) под насловом «Управљање 

односима са клијентима у е-демократији», за ментора се именује др 

Маријана Деспотовић Зракић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног 

специјалистичког академског рада  у саставу: 

 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а, 

 др Александра Лабус, ванредни професор ФОН-а, 

 др Радмила Јаничић, редовни професор  ФОН-а. 

 

тудијска група: Mенаџмент у здравству 

 

003 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Стојановић (Миливоје) Катарине (бр. индекса 2019/4109) под насловом «Улога 

лидера у мотивацији запослених у здравству», за ментора се именује др 

Татјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног 

специјалистичког академског рада  у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Mенаџмент 

 

004 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Томић (Миломир) Дарославе (бр. индекса 2018/4119) под насловом «Ефекти 

брендирања послодаваца на регрутацију кандидата», за ментора се именује 

др Јелена Анђелковић Лабровић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног 

специјалистичког академског рада  у саставу: 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 
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 др Ивана Ковачевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације 

 

005 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Стефановић (Милан) Миле (бр. индекса 2019/4111) под насловом «Холистички 

маркетинг приступ у организацији културно-уметничког догађаја из 

области књижевности», за ментора се именује др Радмила Јаничић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног 

специјалистичког академског рада  у саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

 


