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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер студије 

         20. фебруар 2017. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Финансијски менаџмент  

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЂУРИЧИЋ (ДУШАН) 

МИЛИЦЕ (бр. индекса 2015/3792) под насловом «Улога финансијског 

планирања у унапређењу контроле предузећа», за ментора се именује др 

СЛАЂАНА БЕНКОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата САНДИЋ (ВЕСНА) 

ТЕОДОРЕ (бр. индекса 2015/3930) под насловом «Утицај културе на селекцију 

и регрутацију људских ресурса», за ментора се именује др ТАТЈАНА 

ИВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Утицај различитих 

култура на селекцију и регрутацију људских ресурса». 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА  

 

Студијска група: Управљање пројектима и инвестицијама  

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата АЛЕКСИЋ (БРАНКО) 

САРЕ (бр. индекса 2015/3277) под насловом «Управљање ризиком пројекта у 

пољопривреди», 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 Драгана Крагуљ, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање људским ресурсима  

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЛУКИЋ (СВЕТЛАНА) 

ЈОВАНА (бр. индекса 2014/3284) под насловом «Значај корпоративног 

универзитета за професионално усавршавање запослених», за ментора се 

именује др ТАТЈАНА ИВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 
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 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Значај корпоративних 

универзитета за професионално усавршавање запослених». 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

 

Студијска група: Организација и реструктурирање јавног сектора  

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата БОЈОВИЋ (РАДОСЛАВ) 

КРИСТИНЕ (бр. индекса 2015/3602) под насловом «Увођење ASSESSMENT 

метода у функцију људских ресурса», за ментора се именује др ОНДРЕЈ 

ЈАШКО. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгослав Словић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Увођење 

ASSESSMENT методологије у функцију људских ресурса». 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МАТЕЈИЋ (ЖИВОРАД) 

ЈЕЛЕНЕ (бр. индекса 2015/3614) под насловом «Утицај интеграције 

обновљивих извора на пословне процесе и систематизацију послова у 

електроенергетском сектору», за ментора се именује др ОНДРЕЈ ЈАШКО. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент  ФОН-а, 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Утицај интеграције 

обновљивих извора на пословне процесе и систематизацију послова». 

 

Студијски програм: УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ  

 

 Студијска група: Управљање квалитетом  

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПОЗНАНОВИЋ 

(МИЛАНКО) ЈОВАНЕ (бр. индекса 2013/3444) под насловом «Специфичности 

менаџмента квалитета немачких компанија», за ментора се именује др ЈОВАН 

ФИЛИПОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 Студијска група: Пословна интелигенција 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата MИТИЋ (МИЛАН) ЈАЊЕ 

(бр. индекса 2015/3061) под насловом «Примена техника откривања 
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законитости у подацима као подршка одлучивању у процесу одобравања 

стипендија», за ментора се именује др МИЛАН ВУКИЋЕВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 

 др Милош Јовановић, доцент ФОН-а, 

 др Mарко Петровић, доцент ФОН-а. 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата TРАВАЊ (ЗОРАН) 

ЈЕЛЕНЕ (бр. индекса 2013/3093) под насловом «Примена REST сервиса за 

интеграцију финансијских апликација», за ментора се именује др НЕНАД 

АНИЧИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ненад Аничић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милица Вучковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: MEЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈЕВТИЋ (МИРОСЛАВ) 

МИЛИЦЕ (бр. индекса 2015/4006) под насловом «Стратешка анализа и 

стратегија технолошких иновација у ИТ компанији», наслов на енглеском 

језику «Strategic Analysis and Technology Innovation Strategy in IT Company», за 

ментора се именује др MAJA ЛЕВИ ЈАКШИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Сања Маринковић, доцент ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Стратешка анализа 

и стратегија технолошких иновација у ИТ компанијама», наслов на енглеском 

језику «Strategic Analysis and Technology Innovation Strategy in IT Organization». 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата НУКОВИЋ 

ИНАЈЕТОВИЋ (БАЈРАМА) ЈАСНЕ (бр. индекса 2015/4001) под насловом 

«Дефинисање међународне маркетинг стратегије за полимерне композитне 

производе», наслов на енглеском језику «Defining International Marketing 

Strategy for Polymer Composite Products», за ментора се именује др ВЕСНА 

ДАМЊАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а. 

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

међународне маркетинг стратегије за полимерне композитне производе», 

наслов на енглеском језику «Defining International Marketing Strategy for 

Polymer Composites Products». 

 

Због одсуства др Jeлене Анђелковић Лабровић потребно је именовати новог 

ментора за јавну одбрану следећег кандидата: 

 

001  Одобрена је израда завршног мастер рада кандидата КОСТАДИНОВСКИ (АЦО) 

ГОРАНА (бр. индекса 2014/4018) под насловом «Дизајнирање тренинг програма за 

превенцију неуспеха експатријата», за ментора је именована др ЈЕЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ 

ЛАБРОВИЋ.  
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Именована је Комисија за јавну одбрану у саставу:  

др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а,  

др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а,  

др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а..  

Именује се нова Комисија за израду завршног мастер рада кандидата 

КОСТАДИНОВСКИ (АЦО) ГОРАНА (бр. индекса 2014/4018) под насловом «Дизајнирање 

тренинг програма за превенцију неуспеха експатријата», за ментора се именује др 

ТАТЈАНА ИВАНОВИЋ.  

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  
др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а,  

др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а,  

др Ранко Орлић, редовни професор. 
 

Због одсуства др Jeлене Анђелковић Лабровић потребно је именовати нове 

чланове Комисија за јавне одбране следећих кандидата: 

 

001  На седници Већа за мастер студије одржаној 20. јуна 2016. године одобрена је 

израда завршног мастер рада кандидата ГАЈИЋ (ЉУБИША) ЉУБИЦЕ (бр. индекса 

2015/3881) под насловом «Утицај међународних инвестиција на кретање људских ресурса», 

за ментора је тада именована др ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ.  

Именована је Комисија за јавну одбрану у саставу:  
др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а,  

др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а,  

др Сандра Једнак, ванредни професор ФОН-а. 

Због одсуства др Јелене Анђелковић Лабровић врши се измена члана Комисија за 

израду завршног мастер рада др Јелене Анђелковић Лабровић. За члана Комисије за јавну 

одбрану Завршног мастер рада именује се др Ивана Ковачевић. 

 
002  На седници Већа за мастер студије одржаној 01. јуна 2016. године одобрена је 

израда завршног мастер рада кандидата ГАВРИЋ (БЛАШКО) МАРИНЕ (бр. индекса 

2015/3316) под насловом «Психолошке технике менаџера људских ресурса за 

унапређивање односа међу члановима тима», за ментора је именована др ИВАНА 

КОВАЧЕВИЋ.  

Именована је Комисија за јавну одбрану у саставу:  

др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а,  

др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а,  

др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а. 

Због одсуства др Јелене Анђелковић Лабровић врши се измена члана Комисија за 

израду завршног мастер рада др Јелене Анђелковић Лабровић. За члана Комисије за јавну 

одбрану Завршног мастер рада именује се проф. др Добривоје Михаиловић. 
 
003  На седници Већа за мастер студије одржаној 16. јула 2016. године oдобрена је 

израда завршног мастер рада кандидата ПАНКАС (ДРАГАН) ДАНИЈЕЛЕ (бр. индекса 

2015/3862) под насловом «Развој каријере запослених», за ментора је тада именована др 

ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ.  

Именована је Комисија за јавну одбрану у саставу:  
др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а,  

др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а,  

др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

Због одсуства др Јелене Анђелковић Лабровић врши се измена члана Комисија за израду 

завршног мастер рада др Јелене Анђелковић Лабровић. За члана Комисије за јавну одбрану 

Завршног мастер рада именује се др Татјана Ивановић. 


