
 

Јове Илића 154, 11000 Београд, Србиј а, 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 

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

      10. јул 2017. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

 

           Студијска група: Менаџмент 

 

001 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Ђуровић Батинић (Жељко) Дуње (бр. индекса 2016/4101) под насловом 

«Промена правила организационог дизајна у функцији раста предузећа», 

за ментора се именује др Ондреј Јашко. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Односи с јавношћу и мултимедијалне комуникације 

 

002 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Радовановић (Топлица) Маринеле (бр. индекса 2015/4110) под насловом 

«Утицај корпоративних комуникација на репутацију компаније у 

локалној заједници», за ментора се именује др Тамара Властелица. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент у фармацији 

 

003 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Ћупина (Милан) Радета (бр. индекса 2016/4125) под насловом «Мерење 

финансијских перформанси у фармацеутским компанијама», 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 Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

ПРИЈАВЕ ТЕМА КОЈЕ НИСУ ОДОБРЕНЕ НА НАДЛЕЖНИМ 

КОМИСИЈАМА 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 

 

Студијска група: Менаџмент у здравству 

 

001 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Рабреновић (Јанко) Марије (бр. индекса 2016/4118) под насловом «Улога вође 

пројектног тима», за ментора се именује др Добривоје Михаиловић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 



 

2 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 

 др ________, ___________ ФОН-а, 

 др ________,___________ФОН-а. 

 

Напомена: Преформулисати наслов и Пријаву теме у складу са студијском групом на 

коју је кандидат уписан. 

 


