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Веће студијских програма мастер академских студија 

25. јануар 2021. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

        Студијски модул: Управљање људским ресурсима 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Папић (Жељко) 

Маја (бр. индекса 2018/3333) под насловом «Предузетничко образовање и ставови 

средњошколаца о предузетништву», за ментора се именује др Слободан Миладиновић. 

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-a  

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-a  

 др Зоран Ракићевић, доцент ФОН-а  

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијски модул: Управљање пројектима 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Вељановски 

(Владан) Марко (бр. индекса 2019/3813) под насловом « Фактори успеха 

предузетничких пројеката у угоститељству», за ментора се именује др Дејан Петровић.  

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-a  

 др Марко Михић, редовни професор ФОН-a  

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а 

 

Студијски модул: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Ћирић (Љубиша) 

Бојана (бр. индекса 2018/3866) под насловом «Стратегије маркетиншкe комуникацијe у 

процесу изградње  бренда», за ментора се именује др Милица Костић-Станковић. 

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Милица Костић-Станковић, редовни професор ФОН-a  

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-a  

 др Тијана Обрадовић, доцент ФОН-а 

 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Малешевић 

(Милан) Стојан Брајан (бр. индекса 2019/4012) под насловом «Анализа фактора 

успеха међународних ангажовања», наслов на енглеском језику «Аnalysis the Factors 

of International Assignment Success», за ментора се именује др Татјана Ивановић. 

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

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-a 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-a 

 др Тања Милић, доцент ФОН-а 
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Измена члана Комисије за јавну одбрану завршних мастер радова 

 

Студијски програм:  МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Управљање људским ресурсима 

 

007 Недовић (Никола) Дарки (бр. индекса 2016/3206) одобрена је израда завршног рада 

под насловом «Степен мотивисаности запослених и задовољство односом са 

непосредним руководиоцем». Уместо проф. др Добривоја Михаиловића, због одласка 

у пензију, именује се др Јелена Анђелковић Лабровић као члан, тако да Комисија за 

преглед, јавну одбрану и оцену завршног рада  има следећи састав: 

 др Ивана Ковачевић, ванредни професор  ФОН-а, 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм:  ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА 

 

    Студијска група: Операциона истраживања 

 

008 Радаковић (Ђуро) Страхињи (бр. индекса 2018/3680) одобрена је израда завршног 

рада под насловом «Концептуални модел за истраживање фактора који утичу на 

потенцијалне миграције студената». Уместо проф. др Ранка Орлића, због одласка у 

пензију, именује се др Татјана Ивановић као члан, тако да Комисија за преглед, јавну 

одбрану и оцену завршног рада  има следећи састав: 

 др Вељко Јеремић, ванредни професор  ФОН-а, 

 др Татјана Ивановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а. 

 

 


