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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата КИЈАНОВИЋ 

(МИЛИЈАНА) НЕМАЊЕ (бр. индекса 2014/4011) под насловом «Међународни 

трансфер и преливање технологије приликом спајања и аквизиција компанија» 

наслов на енглеском језику «International technology transfer and spillovers in 

mergers and acquisitions» 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. 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата JOВАНОВИЋ 

(МИОДРАГ) МИЛОША (бр. индекса 2014/4001) под насловом «Унапређење 

конкурентности применом cloud computing-a у међународном пословању» 

наслов на енглеском језику «Improving competitiveness by implementation of 

cloud computing in international business» за ментора се именује др 

ВЛАДИМИР ОБРАДОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредниг професор ФОН-а, 

 др Сања Маринковић, доцент ФОН-а, 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ 

 

    Студијска група: Софтверско инжењерство 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МИТИЋ (ЖАРКО) АНЕ 

(бр. индекса 2014/3154) под насловом « Развој доменски специфичног језика 

помоћу JetBrains Meta Programming System aлата», за ментора се именује др 

СИНИША ВЛАЈИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Синиша Влајић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Саша Лазаревић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Нина Турајлић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

    Студијска група: ИСИТ менаџмент 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЂУРИЋ (ГОРАН) 

БОЈАНА (бр. индекса 2014/3154) под насловом «Интеграција апликација 

заснованих на сервисно оријентисаној архитектури путем ESB патерна», за 

ментора се именује др ОГЊЕН ПАНТЕЛИЋ. 
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 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

 др Синиша Влајић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Синиша Нешковић, ванредни професор ФОН-а. 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата MOMЧИЛОВИЋ 

(МИРОЉУБ) СТЕФАНА (бр. индекса 2014/3148) под насловом «Преглед и 

анализа шаблона организације IST по Харисону и Коплиену», за ментора се 

именује др Младен Чуданов. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Зоран Марјановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Борис Делибашић, ванредни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Преглед шаблона 

организације ИТС по Харисону и Коплину». 

 

Студијска група: Информациони системи 

 

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МИТРОВИЋ (МИЛОЈЕ) 

ВЛАДИМИРА (бр. индекса 2014/3102) под насловом «Компаративна анализа 

алата пословне интелигенције власничких ERP система», за ментора се 

именује др ОГЊЕН ПАНТЕЛИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

 др Нина Турајлић, доцент ФОН-а, 

 др Mилан Вукићевић, доцент ФОН-а. 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата TOMИЋ (ЈЕЗДИМИР) 

НАТАШЕ (бр. индекса 2014/3107) под насловом «Упоредна анализа 

компоненти за извештавање», за ментора се именује др СЛАЂАН 

БАБАРОГИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а, 

 др Mилица Вучковић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Мирослав Миновић, доцент ФОН-а. 

 

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ЈОНИЋ (ДРАГАН) 

АЛЕКСА (бр. индекса 2014/3113) под насловом «Компаративна анализа 

методологије екстремног програмирања у односу на друге агилне 

методологије», за ментора се именује др ОГЊЕН ПАНТЕЛИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Огњен Пантелић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а, 

 др Милош Миловановић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

           Студијска група: Управљање људским ресурсима 

 

009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ИВАНОВИЋ 

(ЧЕДОМИР) АЛЕКСАНДРА (бр. индекса 2013/3454) под насловом «Утицај 
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економске кризе на миграцију 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 Сандра Једнак, доцент ФОН-а, 

 др Слободан Миладиновић, редовни професор ФОН-а. 

 

010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата МИЈОМАНОВИЋ 

(ВЛАДИМИР) БОЈАНЕ (бр. индекса 2015/3353) под насловом «Мотивација 

запослених као чинилац успешности ИТ компанија», за ментора се именује др 

РАНКО ОРЛИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, доцент ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

       Студијска група: Финансијски менаџмент 

 

011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ГОЈИЋ (СЊЕЖАНА) 

АНЕ (бр. индекса 2014/3828) под насловом «Извештај о новчаним токовима за 

доношење управљачких одлука», за ментора се именује др СЛАЂАНА 

БАРЈАКТАРОВИЋ РАКОЧЕВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађана Барјактаровић Ракочевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Борис Делибашић, ванредни професор ФОН-а. 

 

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ВУЈИЧИЋ (ДРАГОЉУБ) 

ДЕСАНКЕ (бр. индекса 2014/38949) под насловом «Специфичности наплате 

потраживања у предузећу за пружање интернет услуга», за ментора се именује 

др СЛАЂАНА БЕНКОВИЋ. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Снежана Кнежевић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Студијска група: Менаџмент 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата ХРВАЧЕВИЋ 

(БРАНИСЛАВ) НИНЕ (бр. индекса 2014/3647) под насловом «Методе 

предвиђања кризе», за ментора се именује др ОНДРЕЈ ЈАШКО. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ондреј Јашко, редовни професор ФОН-а, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а. 
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МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ 
 

014 Одобрава се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата СТАНУШИЋ 

(МИЛОРАД) ВЛАДО (бр. индекса 2013/4722) под насловом «ПРАКСА 

УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРЕДУЗЕЋИМА 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ», за ментора се именује др НАТАША 

ПЕТРОВИЋ 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др Руди Коцјанчич, ванредни професор ФУ. 

 

 


