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     Мастер академске студије  

Веће студијских програма мастер академских студија  

                             29. новембар 2021. године 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијски модул: Организација пословних система 

 

001 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Варинац (Душко) Јована 

(бр. индекса 2020/3320) под насловом «Специфичности трансформационог лидерства у 

контексту организационих промена», за ментора се именује др Милош Јевтић.  

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

❖ др Милош Јевтић, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-a  

❖ др Владимир Обрадовић, редовни професор ФОН-a  

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијски модул: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

002 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Игњатовић (Новица) 

Марија (бр. индекса 2020/3889) под насловом «Упоредна анализа садржаја саопштења 

за медије у традиционалној и дигиталној комуникацији», за ментора се именује др 

Тамара Властелица.  

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

❖ др Тамара Властелица, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Милица Костић-Станковић, редовни професор ФОН-a  

❖ др Душан Бараћ, ванредни професор ФОН-a  

 

003 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Леган (Милан) Теодора 

(бр. индекса 2020/3881) под насловом «Анализа потенцијала примене неуромаркетинга 

у усмеравању понашања потрошача», за ментора се именује др Марија Јовић.  

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

❖ др Марија Јовић, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-a  

❖ др Ивана Ковачевић, ванредни професор ФОН-a  

 

Студијски модул: Финансијски менаџмент 

 

004 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Сеничић (Микан) 

Наталија (бр. индекса 2020/3835) под насловом «Анализа финансијских перформанси 

осигуравајућих друштава коришћењем CARMELS приступа», за ментора се именује др 

Милош Милосављевић.  

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

❖ др Милош Милосављевић, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-a 

❖ др Барбара Симеуновић, ванредни професор ФОН-a 
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Студијски модул: Управљање пројектима 

 

005 Одобрава се израда завршног рада кандидата под именом Кнежевић (Иван) Милица 

(бр. индекса 2020/3782) под насловом «Управљање пројектом отварања малог 

предузећа за продају млечних производа», за ментора се именује др Марија Тодоровић. 

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

❖ др Марија Тодоровић, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-a  

❖ др Зоран Ракићевић, доцент ФОН-а 
 

ПРОМЕНА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијски модул: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

 

006 Миловац (Бошко) Бојани (бр. индекса 2019/3965) одобрена је израда завршног рада 

под насловом «Специфичности интегрисања маркетиншке и корпоративне 

комуникације у индустрији лепоте».  

 Уместо проф. др Татјане Ивановић, због одсуства, именује се проф. др Даница Лечић 

Цветковић као члан, тако да Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног рада  

има следећи састав:  

  

❖ др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

❖ др Славица Цицварић Костић, редовни професор ФОН-а, 

❖ др Даница Лечић Цветковић, редовни професор ФОН-а. 

 

 


