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Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијски модул: Менаџмент инжењерство 

 

001 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Маринковић (Зоран) 

Александра (бр. индекса 2018/3224) под насловом «Унапређење пословних процеса у 

штампарији применом лин приступа», за ментора се именује др Драгана Стојановић.  

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

 др Драгана Стојановић, доцент ФОН-a  

 др Драгослав Словић, редовни професор ФОН-a  

 др Биљана Цветић, доцент ФОН-a  

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

002 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Каблар Црноглавац 

(Петар) Ања (бр. индекса 2018/4007) под насловом «Дефинисање стратегије односа с 

купцима у циљу побољшања лојалности», наслов на енглеском језику «Defining 

Customer Relationship Strategy with the Aim of Improving Loyalty», за ментора се именује 

др Весна Дамњановић.  

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

 др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-a  

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-a  

 др Марко Михић, редовни професор ФОН-a  

 

003 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Мачкић (Ранко) Марина 

(бр. индекса 2018/4003) под насловом «Дефинисање маркетинг и продајне стратегије за 

модне додатке», наслов на енглеском језику «Defining Мarketing and Sales Strategy for 

Accessories» за ментора се именује др Весна Дамњановић.  

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

 др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-a  

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-a  

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-a  

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Дефинисање маркетинг и 

продајне стратегије за асесоар производе», наслов на енглеском језику «Defining 

Мarketing and Sales Strategy for Accessories Product». 

 

004 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Веселиновић (Слободан) 

Мартина (бр. индекса 2018/4012) под насловом «Дефинисање стратегије партнерског 

маркетинга за козметичке производе и услуге», наслов на енглеском језику «Defining 

Affiliate Marketing Strategy for Cosmetic Products and Services» за ментора се именује др 

Весна Дамњановић.  

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног рада у саставу:  
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 др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-a  

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-a  

 др Сања Маринковић, ванредни професор ФОН-a  

 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ (60ЕСПБ) 

 

Студијски модул: Управна информатика 

 

005 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Боројевић (Стеван) 

Милан (бр. индекса 2015/4701) под насловом «Електронска истрага злоупотреба у е-

управи», за ментора се именује др Слађан Бабарогић.  

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

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-a  

 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-a  

 др Тина Јукић, Факултет за управу у Љубљани 


