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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер студије 

                 27. aприл 2016. године 

 

               Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Mенаџмент људских ресурса 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈЕЛИЋ (ЉУБИША) 

МАЈЕ (бр. индекса 2014/3835) под насловом «Улога менаџмента људских 

ресурса у креирању стратешких промена организације», 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 Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Улога и функција 

људских ресурса у организацији». 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ВИТОШЕВИЋ 

(ЗВОНКО) АЛЕКСАНДРЕ (бр. индекса 2015/3843) под насловом «Различите 

перцепције запослених о сексуалном узнемиравању на радном месту», за 

ментора се именује др ИВАНА КОВАЧЕВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 

 др Александар Марковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Финансијски менаџмент 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈОВОВИЋ (МИЛАН) 

ЈЕЛЕНЕ (бр. индекса 2014/3891) под насловом «Утицај емисије 

конвертибилних обвезница на структуру капитала корпорације», за ментора се 

именује др ВЕСНА БОГОЈЕВИЋ АРСИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Богојевић Арсић, редовни професор ФОН-а, 

 др Слађана Барјактаровић Ракочевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а. 

 

        Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Организација пословних система 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЋЕЛАП (ГОРАН) ХАНЕ 

(бр. индекса 2014/3240) под насловом «Промена пословног модела и 

организације високог образовања», за ментора се именује др МЛАДЕН 

ЧУДАНОВ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 
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 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Пословна интелигенција и одлучивање 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПЕЈОВИЋ (МИЛОВАН) 

ОГЊЕНА (бр. индекса 2013/3246) под насловом «Пројектовање система за 

подршку одлучивању за избор добављача услуга електронског плаћања», за 

ментора се именује др БОРИС ДЕЛИБАШИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Борис Делибашић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Симић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНЖЕЊЕРСКИ И ОПЕРАЦИОНИ 

МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијска група: Рачунарски интегрисана логистика, производња и ланци   

снабдевања 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата КОВАЧЕВИЋ 

(МИРОСЛАВ) ДУШКА (бр. индекса 2013/3638) под насловом «Примена 

концепта KAIZEN у индустрији боја и лакова», за ментора се именује др 

ДРАГАН ВАСИЉЕВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Драган Васиљевић, редовни професор ФОН-а, 

 др Драгослав Словић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата СЕКУЛОВИЋ 

(МОМЧИЛО) ИВАНА (бр. индекса 2013/4005) под насловом «Прошли 

трендови и нови правци развоја у области обновљиве енергије: Могућности 

националних нафтних и гасних компанија БРИКС-а» наслов на енглеском 

језику «Path dependence and path creation in renewable energy: The perspective of  

BRICS national oil and gas companies» 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 Весна Милићевић, редовни професор ФОН-а. 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата СТОЈКОВСКИ (ЦЕЉЕ) 

ДРАГАНЕ (бр. индекса 2014/4005) под насловом «Увођење нове услуге на 

тржиште на примеру међународне телекомуникационе компаније» наслов на 

енглеском језику «Introducing new service on the market: 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, 
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 др Сања Маринковић, доцент ФОН-а. 

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

на тржиште на примеру међународне телекомуникационе компаније» наслов 

на енглеском језику «Introducing new service to the market on the example of 

international telecommunication company». 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата СЕКУЛОВИЋ 

(БРАНИСЛАВ) ЈЕЛЕНЕ (бр. индекса 2013/4007) под насловом «Meнаџмент 

нових технологија у банкарству: Међународна искуства и могућности примене 

у Србији» наслов на енглеском језику «Managing new technologies in banking: 

International experiences and implementation perspectives in Serbia» 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 Весна Богојевић Арсић, редовни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПОПОВИЋ (ПЕТАР) 

МАРКА (бр. индекса 2014/4009) под насловом «Прибављање и оријентација за 

међународне програме рада и путовања» наслов на енглеском језику «Staffing 

and orientation for international work and travel programs» за ментора се именује 

др ЈЕЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ ЛАБРОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Татјана Ратковић, доцент ФОН-а, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а. 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ПАНТЕЛИЋ 

(МИЛОМИР) ФИЛИПА (бр. индекса 2014/4013) под насловом «Утицај 

здравог начина живота на намере потрошача у прехрамбеној индустрији» 

наслов на енглеском језику «The influence of healthy lifestyle on consumer 

preferences in food 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 Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а. 

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

начина живота на намере потрошача у прехрамбеној индустрији» наслов на 

енглеском језику «The influence of healthy lifestyle on consumer intentions in food 

industry». 

 

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ВУЧКОВИЋ (НЕБОЈША) 

ТАМАРЕ (бр. индекса 2014/4012) под насловом «Културолошке разлике у 

индиректном оглашавању производа» наслов на енглеском језику «Cross 

cultural diferences in product placement» 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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Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Културолошке 

разлике у индиректном оглашавању производа» наслов на енглеском језику 

«Cross cultural product placement». 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата TOДОРОВИЋ (ГОРАН) 

ДЕЈАНЕ (бр. индекса 2014/4015) под насловом «Фактори успешности увођења 

технологија за одржив развој у аутомобилској индустрији» наслов на 

енглеском језику «Success factors in implementation of technologies for 

sustainable development in car industry» 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 Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата КОСТАДИНОВСКИ 

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

програма за превенцију неуспеха експатријата» наслов на енглеском језику 

«Designing pre departure training programs as means of preventing expatriate 

failure» за ментора се именује др ЈЕЛЕНА АНЂЕЛКОВИЋ ЛАБРОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јелена Анђелковић Лабровић, доцент ФОН-а, 

 др Татјана Ратковић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Студијска група: Информационе технологије 

 

014 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МАРИНКОВИЋ 

(ВИДОМИР) ДЕЈАНА (бр. индекса 2014/3143) под насловом «Компаративна 

анализа корисничког интерфејса веб сајтова», за ментора се именује др 

МИРОСЛАВ МИНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а. 

 

015 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЂОРЂЕВИЋ (МИЛОШ) 

АЛЕКСАНДРА (бр. индекса 2014/3131) под насловом «Аквизиција срчаног 

ритма као индикатора стреса приликом коришћења апликација забавног 

карактера», 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 Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а. 

 

    Студијска група: Информациони системи 

 

016 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ИЛИЋ (ДРАГОМИР) 

ИВАНЕ (бр. индекса 2014/3047) под насловом «Развој веб апликација 

коришћењем PLAY оквира», за ментора се именује др СЛАЂАН БАБАРОГИЋ. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Mилица Вучковић, ванредни професор ФОН-а. 

 

017 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ДЕЛИЋ (САФЕТ) МИРЗЕ 

(бр. индекса 2014/3110) под насловом «Примена мобилних технологија у 

ресторанском пословању», за ментора се именује др МИРОСЛАВ МИНОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Мирослав Миновић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а. 

 

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

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. Вуко Петрић под насловом: „СПЕЦИФИЧНОСТИ ФИНАНСИРАЊА 

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У НАЦИОНАЛНОЈ И МЕЂУНАРОДНОЈ ПРАКСИ“. 

Одређена је комисија у следећем саставу: 

- др Слађана Бенковић, редовни професор, ФОН, ментор 

- др Бојана Матејић, ванредни професор, МФ, коментор, 

- др Невенка Жаркић Јоксимовић, редовни професор, ФОН, председник. 

 

2. Анте Станић под насловом „ИСПИТИВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТРЕСА КОД 

ЛЕКАРА ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИМАРНОМ, СЕКУНДАРНОМ И ТЕРЦИЈАРНОМ 

НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ“. 

Одређена је комисија у следећем саставу:  

 др Зорица Терзић Шупић, доцент, МФ, ментор, 

 др Јован Филиповић, редовни професор, ФОН, коментор, 

 др Милена Шантрић Милићевић, доцент, МФ, председник. 

 

НАПОМЕНА: ПРОМЕНИТИ НАСЛОВ ТЕМЕ У „ИСПИТИВАЊЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНОГ СТРЕСА КОД ЛЕКАРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА 

ЗДРАВЉА И БОЛНИЦАМА СРБИЈЕ“. 

 

ЗАМЕНИТИ ДА КОМЕНТОР уместо проф. др Јована Филиповића буде проф. др 

Добривоје Михаиловић. 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНИХ РАДОВА МАСТЕР 

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА – МАСТЕР ИЗ МЕНАЏМЕНТА У СИСТЕМУ 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

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

здравствене заштите, су прихваћени за следеће кандидате:  
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1. Лидија Бјеловук 

Комисија у саставу:  др Момчило Бабић, редовни професор, МФ, ментор, др Јован 

Филиповић, редовни професор, ФОН, коментор, др Милена Шантрић Милићевић, 

доцент, МФ, председник, доставила је позитиван извештај за рад под називом: 

„ЕФЕКТИ КАПИТАЦИЈЕ НА КВАЛИТЕТ РАДА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА“. 

 

2. Недељко Рвовић 

Комисија у саставу: др Томислав Јовановић, редовни професор, МФ, ментор, др Јован 

Филиповић, редовни професор, ФОН, коментор, др Зорица Терзић Шупић, доцент, МФ, 

председник, доставила је позитиван извештај за рад под називом: „УНАПРЕЂЕЊЕ 

КВАЛИТЕТА ПРОГРАМИРАНЕ СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА 

И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА“. 

 

3. Сандра Пејчиновић  
Комисија у саставу: др Босиљка Ђикановић, доцент, МФ, ментор, др Слађана Бенковић, 

редовни професор, ФОН, коментор, др Снежана Симић, редовни професор, МФ, 

председник, доставила је позитиван извештај за рад под називом: „КОМПАРАТИВНА 

АНАЛИЗА ТРОШКОВА МИНИМАЛНО ИНВАЗИВНЕ У ОДНОСУ НА КЛАСИЧНУ 

ОПЕРАЦИЈУ ЛУМБАЛНОГ ДИСКУСА“. 

 

4. Милена Табаковић 

Комисија у саставу: др Милена Шантрић Милићевић, доцент, МФ, ментор, др Невенка 

Жаркић Јоксимовић, редовни професор, ФОН, коментор, др Момчило Бабић, редовни 

професор, МФ, председник, доставила је позитиван извештај за рад под називом: 

„МОГУЋНОСТИ И ПРЕТПОСТАВКЕ РАЗВОЈА ДОБРОВОЉНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ“. 

 


