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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

        Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

   Студијска група: Mенаџмент 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата KOВАЧЕВИЋ (ЊЕГОШ) 

МАШЕ (бр. индекса 2013/3938) под насловом «Примена трасформационог и 

трансакционог руковођења у државној управи», 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 Mирјана Дракулић, редовни професор ФОН-а. 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МИЛОСАВЉЕВИЋ 

(РАДИВОЈ) МАТИЈЕ (бр. индекса 2014/3888) под насловом «Управљање 

ризицима у пројектима јавно-приватног партнерства», за ментора се именује 

др МАРКО МИХИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

 

003 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата ЂОРЂEВИЋ (ЖИВОРАД) 

САНЕЛЕ (бр. индекса 2013/3899) под насловом «Холистички маркетинг 

приступ у приватним здравственим установама», за ментора се именује др 

РАДМИЛА ЈАНИЧИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Винка Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др ____________, ___________ ФОН-а. 

    Напомена: Изабрани ментор није изводио наставу на студијској групи 

Менаџмент. 

 

Студијска група: Mенаџмент људских ресурса 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата БАЧИНАЦ (МИЛОВАН) 

ЉИЉАНЕ (бр. индекса 2013/3874) под насловом «Утицај платних разреда на 

продуктивност», за ментора се именује др ОНДРЕЈ ЈАШКО. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгослав Словић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а. 
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005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МАРКОВИЋ (МИРКО) 

ДРАШКА (бр. индекса 2013/3816) под насловом «Улога е-учења у развоју 

људских ресурса», за ментора се именује др ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Гордана Милосављевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Душан Бараћ, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Maркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ВУКЕЛИЋ (СТАНКО) 

АНЕ (бр. индекса 2014/3863) под насловом «Стратегије промоције у 

пласирању новог кондиторског производа на тржишту», за ментора се именује 

др РАДМИЛА ЈАНИЧИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Винка Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ТОДОРОВИЋ (ИЛИЈА) 

ИВЕ (бр. индекса 2013/3905) под насловом «Анализа могућности примене 

концепта управљања пројектима 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 Сандра Једнак, доцент ФОН-а. 

 

        Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Управљање људским ресурсима 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПЕТРОВИЋ (РАТКО) 

МАРИЈЕ (бр. индекса 2015/3331) под насловом «Управљање конфликтима 

између клијената и шалтерских службеника у банкама», за ментора се именује 

др ДОБРИВОЈЕ МИХАИЛОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Слађана Барјактаровић Ракочевић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Управљање пројектима и   инвестицијама 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ГЛИШИЋ (СЛАВОЉУБ) 

МИЛОША (бр. индекса 2014/3372) под насловом «Управљање ризиком 

пројекта изградње спортског објекта», 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, 



 

3 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Студијска група: Преговарање и лобирање 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈОКИЋ (ВИТОМИР) 

СВЕТЛАНЕ (бр. индекса 2014/3638) под насловом «Анализа варијетета 

интеркултуралне комуникације у међународном преговарању», 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 Милан Мартић, редовни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

СИСТЕМИМА 

 

    Студијска група: Електронско пословање 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПЕТРОВИЋ 

(ЉУБОМИР) НЕНАДА (бр. индекса 2014/3524) под насловом «Компаративна 

анализа сервиса електронске трговине», за ментора се именује др ДУШАН 

БАРАЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Душан Бараћ, доцент ФОН-а, 

 др Живко Бојовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Вељко Јеремић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

012 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата СТОЈКОВСКИ (ЦЕЉЕ) 

ДРАГАНЕ (бр. индекса 2014/4005) под насловом «Унапређење услуге кроз 

иновације на примеру међународне телекомуникационе компаније» наслов на 

енглеском језику «Improving service through innovation on the example of 

international telecommunication company» за ментора се именује др СЛАВИЦА 

ЦИЦВАРИЋ КОСТИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др _________, ________ ФОН-а. 

Напомена: Преформулисати наслов и Пријаву теме. 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЖИВКОВИЋ 

(МИОДРАГ) ПРЕДРАГА (бр. индекса 2014/4010) под насловом «Планирање 

бренд кампање у индустрији платних картица» наслов на енглеском језику 

«Brand campaign planning in payments industry» за ментора се именује др 

СЛАВИЦА ЦИЦВАРИЋ КОСТИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 
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014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈОВАНОВИЋ (ЗОРАН) 

ИВАНА (бр. индекса 2014/4014) под насловом «Одрживе иновације као 

генератор развоја компанија у будућности» наслов на енглеском језику 

«Sustainable innovation as an generator of the companies' future development» за 

ментора се именује др МАЈА 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 Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а. 

 

015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата НИКОЛИЋ (ГОРАН) 

ИЛИЈЕ (бр. индекса 2014/4003) под насловом «Одабир локације за нову 

пословну јединицу» наслов на енглеском језику «Selecting location for a new 

business unit» за ментора се именује др САЊА МАРИНКОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Сања Маринковић, доцент ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Марија Кузмановић, доцент ФОН-а. 

   Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Одабир локације за 

отварање нове    пословне јединице» наслов на енглеском језику «Selecting 

location for opening a new business unit». 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

    Студијска група: Информациони системи 

 

016 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата АЛЕКСИЋ (СУЗАНА) 

СТАШЕ (бр. индекса 2014/3014) под насловом «Примена софтвера за теорију 

игара у анализи стратешких интеракција», за ментора се именује др МАРИЈА 

КУЗМАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Кузмановић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Савић, доцент ФОН-а, 

 др Нина Турајлић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Пословна интелигенција 

 

017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЛОНЧАР (МИЛОШ) 

АРСЕНА (бр. индекса 2014/3119) под насловом «Теорија игара у 

кинематографији: Имплементација модела у MICROSOFT SQL окружењу, 

анализа и обрада података», за ментора се именује др МАРИЈА 

КУЗМАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Кузмановић, доцент ФОН-а, 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Информационе технологије 

 

018 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата КРСТОЈЕВИЋ (ЗОРАН) 

ПРЕДРАГА (бр. индекса 2014/3063) под насловом «Евалуација 
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употребљивости интерфејса веб апликација уз помоћ метода за аутоматско 

прикупљање података о коришћењу», за ментора се именује др МИЛОШ 

МИЛОВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА 

 

Студијска група: Пословна статистика 

 

019 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЛИСУЛОВ (ЂОРЂЕ) 

АЛЕКСАНДРА (бр. индекса 2014/3159) под насловом «Статистичка 

истраживања у области информационог друштва», за ментора се именује др 

ДРАГАН ВУКМИРОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Драган Вукмировић, редовни професор ФОН-а, 

 др Зоран Радојичић, редовни професор ФОН-а, 

 др Александар Марковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ 

 

    Студијска група: Софтверско инжењерство 

 

020 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата РАДОСАВЉЕВИЋ 

(ИВАН) ТИХОМИРА (бр. индекса 2014/3712) под насловом «Систем за 

препоруку релевантних Веб садржаја заснован на анализи графа атрибута 

садржаја», за ментора се именује др ЈЕЛЕНА ЈОВАНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јелена Јовановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Владан Девеџић, редовни професор ФОН-а, 

 др Синиша Нешковић, ванредни професор ФОН-а. 

 

ОДОБРАВАЊЕ ТЕМА ЗА ИЗРАДУ  ЗАВРШНИХ  РАДОВА МАСТЕР 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА - МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Пријава теме, за оцену завршног рада мастер академских студија „Менаџмент у 

систему здравствене заштите, је прихваћена и то за следећег кандидата: 

 

1. Јасмина Самарџић под насловом: „ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ И ПРАВО НА 

ЗДРАВЉЕ-УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ИЗАБРАНИХ ЕВРОПСКИХ ЗЕМАЉА“. Одређена је 

комисија у следећем саставу: 

- др Мирјана Дракулић, редовни професор, ФОН, ментор 

- др Александра Јовић-Вранеш, доцент, МФ, коментор, 

- др Гордана Пејовић, доцент, ФОН, председник 

 

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНИХ РАДОВА МАСТЕР 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 



 

6 

Извештаји комисије, за оцену завршеног рада мастер студија Менаџмент у систему 

здравствене заштите, су прихваћени за следеће кандидате:  

 Сандра Павловић 

Комисија у саставу:  проф. др Бојана Матејић, МФ, председник, доц. др Александра 

Јовић Вранеш, ментор, проф. др Добривоје Михаиловић, коментор, доставила је 

позитиван извештај за рад под називом: „ПРОЦЕНА НИВОА ЗАДОВОЉСТВА 

ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И ФАКТОРА КОЈИ ГА 

ОДРЕЂУЈУ“. 

 Саша Милошевић 

Комисија у саставу: проф. др Младен Чуданов, председник, проф. др Винка 

Филиповић, ментор, проф. др Момчило Бабић, коментор, доставила је позитиван 

извештај за рад под називом: „УТИЦАЈ ПРОМЕНА ОКРУЖЕЊА НА ПЛАНИРАЊЕ И 

РАЗВОЈ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА“ 

 

 

 

 


