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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
Веће за мастер aкадемске студије 

9. октобар 2017. године 
    

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ  
 

        Студијска група: Пословна интелигенција  
 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Демић (Светислав) 
Страхиње (бр. индекса 2016/3051) под насловом «Факторизација матрица 
као метод машинског учења за препоручивање производа са веб 
страница», за ментора се именује др Милош Јовановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Милош Јовановић, доцент ФОН-а, 
 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 
 др Небојша Николић, доцент ФОН-а. 

 
        Студијска група: Информационе технологије  

 
002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Белић (Ђорђе) Иване (бр. 

индекса 2016/3099) под насловом «Сигурносни аспекти криптовалута», за 
ментора се именује др Дејан Симић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а, 
 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 
 др Ненад Аничић, редовни професор ФОН-а. 

 
Студијска група: Информациони системи  

 
003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Лескур (Жељко) Марије 

(бр. индекса 2016/3091) под насловом «Анализа подршке графовском 
моделу у MS SQL серверу», за ментора се именује др Ненад Аничић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Ненад Аничић, редовни професор ФОН-а, 
 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Драгана Макајић Николић, ванредни професор ФОН-а. 

 
 Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ  

 
        Студијска група: Софтверско инжењерство  

 
004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Станојевић (Горан) 

Стефана (бр. индекса 2016/3706) под насловом «Сумаризација порука online 
групне дискусије», за ментора се именује др Јелена Јовановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Јелена Јовановић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Зоран Шеварац, доцент ФОН-а, 
 др Небојша Николић, доцент ФОН-а. 



 

2 

 
005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Костић (Ненад) Сање (бр. 

индекса 2015/3708) под насловом «Компаративна анализа квалитета кода 
развијеног методом тестом вођеног развоја и стандардном методом 
коришћењем статичких софтверских метрика», за ментора се именује др 
Саша Лазаревић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Синиша Влајић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а. 

 
Студијски програм: EЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

СИСТЕМИМА 
 

        Студијска група: Технологије електронског пословања  
 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Колашинац(Зоран) Уроша 
(бр. индекса 2015/3504) под насловом «Модели електронског пословања day-
ahead берзи електричне енергије», за ментора се именује др Зорица 
Богдановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Зорица Богдановић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Александра Лабус, доцент ФОН-а, 
 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 
007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Миловановић (Бранко) 

Миљан (бр. индекса 2015/3526) под насловом «Методолошки приступ 
развоју 3D видео игара», за ментора се именује др Маријана Деспотовић 
Зракић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Маријана Деспотовић Зракић, редовни професор ФОН-а, 
 др Зорица Богдановић, ванредни професор, ФОН-а, 
 др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а. 

    
008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вујовић (Светислав) 

Стефана (бр. индекса 2015/3509) под насловом «Примена машинског учења 
у апликацијама електронског пословања», за ментора се именује др Душан 
Бараћ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Душан Бараћ, доцент ФОН-а, 
 др Зорица Богдановић, ванредни професор, доцент ФОН-а, 
 др Милош Јовановић, доцент ФОН-а. 

 
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 
        Студијска група: Управљање пројектима  

 
009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Павлов (Синиша) Иве (бр. 

индекса 2016/3812) под насловом «Примена концепта пројектног 
менаџмента у реализацији телевизијских емисија», за ментора се именује 
др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
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 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 
 др Тамара Властелица, доцент ФОН-а. 

 
010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јовановић (Драгомир) 

Бојане  (бр. индекса 2016/3904) под насловом «Специфичности примене 
Stage-Gate модела у пројектима развоја нове услуге», за ментора се именује 
др Биљана Стошић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 
 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 
 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а. 

 
011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Петровић (Даниела) 

Јелене  (бр. индекса 2015/3938) под насловом «Специфичности припреме и 
оцене пројекта у области обновљивих извора енергије», за ментора се 
именује др Владимир Обрадовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 
        Студијска група: Финансијски менаџмент  

 
012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Марковић (Славољуб) 

Милице (бр. индекса 2016/3935) под насловом «Кључни фактори управљања 
ликвидношћу у афилијацијама страних компанија», за ментора се именује 
др Милош Милосављевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 
 др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор ФОН-а, 
 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 
013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Винић (Драган) Бобана 

(бр. индекса 2015/3838) под насловом «Кључни индикатори пословања 
филијала банака», за ментора се именује др Невенка Жаркић Јоксимовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Невенка Жаркић Јоксимовић , редовни професорФОН-а, 
 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 
014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Бојковић (Небојша) 

Немање (бр. индекса 2015/3822) под насловом «Инвестиционе банке и 
њихова улога у финансијским кризама», за ментора се именује др Невенка 
Жаркић Јоксимовић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професорФОН-а, 
 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 
 др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

 
Студијска група: Еколошки менаџмент и одрживи развој  
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015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Станојевић (Драган) 
Кристине (бр. индекса 2016/3757) под насловом «Учешће јавности у заштити 
животне средине у управљању медицинским отпадом», за ментора се 
именује др Наташа Петровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 
 др Драгана Макајић Николић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Учешће јавности у 
заштити животне средине: студија случаја управљања медицинским отпадом». 

 
Студијска група: Менаџмент људских ресурса  

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

(бр. индекса 2016/3880) под насловом «Значај и облици пословне 
комуникације у организацији на енглеском језику». 

 Напомена: Наслов рада и Пријаву теме треба да буду у складу са студијском 
групом. 

 
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 
Студијска група: Организација пословних система  

 
017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ракић (Бошко) Богдана 

(бр. индекса 2016/3201) под насловом «Везе организационе културе и пост – 
M&A интеграција», за ментора се именује др Младен Чуданов. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 
 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 
 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а. 

 
Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама  

 
018 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Филиповић (Драгиша) 

Стефана (бр. индекса 2015/3291) под насловом «Припрема и оцена пројекта 
развоја новог производа у прехрамбеној индустрији», 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 Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а. 

 
019 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђерић (Радован) Нине 

(бр. индекса 2016/3242) под насловом «Кост-бенефит анализа изградње 
ветропарка», за ментора се именује др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 
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020 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Aлексић (Бранко) Саре  
(бр. индекса 2015/3277) под насловом «Управљање ризиком пројекта у 
пољопривреди», за ментора се именује др Марија Тодоровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 
 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а. 

 
Студијска група: Маркетинг инжењеринг и комуникације  

 
021 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ромчевић (Петар) Душана 

(бр. индекса 2015/3330) под насловом «Истраживање модела "плати колико 
желиш" у домену дигиталних производа», за ментора се именује др 
Велимир Штављанин. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 
 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 
 др Вељко Јеремић, доцент ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Истраживање 
"плати колико желиш" модела у домену дигиталних производа». 

 
Студијска група: Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци 

снабдевања 
 

022 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђоковић (Добривоје) 
Александре (бр. индекса 2016/3243) под насловом «Оптимизација 
транспорта дрвне грађе», за ментора се именује др Драгана Макајић 
Николић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Драгана Макајић Николић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а, 
 др Оливер Илић, редовни професор ФОН-а. 

 
Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 
Студијска група: Ревизија у јавном сектору  

 
023 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Богдановић (Радивоје) 

Марије (бр. индекса 2015/3641) под насловом «Финансијска ефикасност 
водопривредних комуналних предузећа», за ментора се именује др Милош 
Милосављевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 
 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 
 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

 
Студијска група: Одрживи развој  јавног сектора  

 
024 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јоцић (Живорад) Ђорђа 

(бр. индекса 2015/3621) под насловом «Утицај новог јавног менаџмента на 
побољшање еколошке одрживости локалне заједнице», за ментора се 
именује др Наташа Петровић. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Наташа Петровић, редовни прпфесор ФОН-а, 
 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 
 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Утицај јавног 
менаџмента на побољшање еколошке одрживости локалне заједнице». 

 
Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ 

 
025 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Јанићијевић (Србислав) 

Ивана (бр. индекса 2014/3407) под насловом «Специфичности управљања 
пројектима иновација пословног модела у сегменту продаје», за ментора се 
именује др Биљана Стошић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 
 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 
026 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђорђевић (Предраг) 

Дејана (бр. индекса 2014/3404) под насловом «Савремени модели 
управљања иновационим пројектима у прехрамбеној индустрији», за 
ментора се именује др Биљана Стошић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а, 
 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 
 др Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а. 

 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ 
 

 Студијска група: Менаџмент у фармацији 
 

027 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 
Миленковић (Драган) Анђеле (бр. индекса 2016/4104) под насловом «Развој 
новог производа у фармацеутској индустрији базиран на анализи понуде», 
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 Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 
 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

 
028 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Манић (Миле) Снежане (бр. индекса 2016/4120) под насловом «Развој 
стратегије промоције "OTC" производа у односу на различите циљне 
групе», 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 Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а, 
 др Дејан Петровић, редовни професор  ФОН-а. 

 
Студијска група: Менаџмент у здравству 
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029 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 

Рабреновић (Јанко) Марије (бр. индекса 2016/4118) под насловом «Улога вође 
тима у прилагођавању запослених организационим променама у 
приватној здравственој установи», за ментора се именује др Добривоје 
Михаиловић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 
 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 
 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Улога вође тима у 
прилагођавању запослених на организационе промене у приватној здравственој 
установи». 

 
Студијска група: Електронско пословање 
 

030 Одобрава се израда завршног специјалистичког академског рада кандидата 
Матејић (Милан) Тијане (бр. индекса 2016/4117) под насловом «Очување 
културне баштине применом интернета интелигентних уређаја», за 
ментора се именује др Маријана Деспотовић Зракић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
 др Маријана Деспотовић Зракић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Александра Лабус, доцент ФОН-а, 
 др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а. 

 
Измена члана Комисије за јавну одбрану завршног мастер рада 

 
031 Радоњић (Јордан) Снежани (бр. индекса 2015/3636) одобрена је израда 

завршног мастер рада под насловом «Финансирање јавних набавки у 
локалним самоуправама». Због одсуства проф. др Слађане Барјактаровић 
Ракочевић именује се нова Комисију за јавну одбрану коју чине: 
 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а. 

 
032 Рајачић (Михајло) Дини (бр. индекса 2016/3628) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Утицај ревизије и финансијске форензике на 
квалитет финансијског извештавања у јавном сектору». Због 
недоступности проф. др Мирјане Дракулић именује се нова Комисију за јавну 
одбрану коју чине: 
 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 
 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 
 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 
033 Шпица (Мићун) Лазару (бр. индекса 2016/3964) одобрена је израда завршног 

мастер рада под насловом «Развој компетенција запослених и услужног 
програма МСП». По захтеву проф. др Јасмине Омербеговић Бијеловић за 
изузеће из Комисије за јавну одбрану, именује се нова Комисију за јавну 
одбрану коју чине: 
 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 
 др Слободан Антић, доцент ФОН-а, 
 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а. 
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Резрешење менторства за израду завршног мастер рада 

 
034 Владић (Милорад) Госпави (бр. индекса 2015/3762) престаје да важи одлука 05-

05-бр.26/11 од 27.10.2016. године којом јој је одобрена израда завршног мастер 
рада под насловом «Истраживање односа бренда и потрошача у 
телекомуникацијама», под менторством проф. др Велимира Штављанина.  

 


