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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

25. децембар 2017. године 

    

  Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Менаџмент људских ресурса 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радивојевић (Горан) 

Николе (бр. индекса 2016/3853) под насловом «Значај вербалне и невербалне 

комуникације у едукацији кадрова у туризму», за ментора се именује др 

Татјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Гордана Јакић, ванредни професор ФОН-а у пензији, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Маркеринг менаџмент и односи с јавношћу 

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Крстић (Драган) Јелене 

(бр. индекса 2016/3806) под насловом «Стратегије релационог маркетинга у 

институцијама културе», за ментора се именује др Радмила Јаничић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јасмина Омербеговић Бијеловић, редовни професор ФОН-а. 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Кадовић (Иван) 

Драгомира (бр. индекса 2016/3920) под насловом «Брендирање туристичких 

дестинација базираних на преференцијама генерације ипсилон», 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 Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а. 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Чачић (Никола) Дарие 

(бр. индекса 2016/3774) под насловом «Утицај визуелних елемената бренда 

на понашање потрошача при куповини», 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 Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 

 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

 

          Студијска група: Управљање пројектима 

   

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Цвјетан (Станислав) 

Барбаре (бр. индекса 2016/3828) под насловом «Специфичности управљања 
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транснационалним пројектима», за ментора се именује др Марија 

Тодоровић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Марија Тодоровић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а. 

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

транснационалним пројектима». 

 

Студијска група: Финансијски менаџмент 

   

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Неговановић (Љубиша) 

Богдана (бр. индекса 2016/3944) под насловом «Одлучивање о структури 

капитала у иницијалним фазама развоја предузећа», за ментора се именује 

др Милош Милосављевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Борис Делибашић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Одлуке о структури 

капитала у иницијалним фазама развоја предузећа». 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ 

 

Студијска група: Маркетинг и стратешке комуникације у јавном 

сектору 

 
007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Молдован (Зоран) 

Оливере (бр. индекса 2015/3650) под насловом «Фактори успешности 

преговарања и лобирања у савременој пракси», 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 Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милан Мартић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Анализа фактора 

успешности преговарања и лобирања у савременој пракси». 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

   

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Павловић (Никола) 

Филипа (бр. индекса 2016/4011) под насловом «Улога јавне дипломатије у 

брендирању нације», наслов на енглеском језику «The Role of Public 

Diplomacy in Nation Branding», 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 Вељко Јеремић, доцент ФОН-а. 

 
009 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Вујић (Милан) Иване (бр. 

индекса 2016/4013) под насловом «Стратегија паметне специјализације за 
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иновације у Европској унији», наслов на енглеском језику «Smart 

Specialisation Strategy for Innovation in the European Union»,  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, ванредни професор ФОН-а, 

 др Maрина Доброта, доцент ФОН-а. 

 
010 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Петровић (Драган) 

Владимира (бр. индекса 2016/4007) под насловом «Дефинисање маркетинг 

стратегије финансијских услуга ка генерацији Y», наслов на енглеском 

језику «Defining Financial Service Marketing Strategy for Generation Y», за 

ментора се именује др Весна Дамњановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Весна Дамњановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Велимир Штављанин, ванредни професор ФОН-а, 

 др Весна Богојевић Арсић, редовни професор ФОН-а. 

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

маркетинг стратегије финансијских услуга ка генерацији Y», наслов на енглеском 

језику «Defining Financial Service Marketing Strategy for Y Generation». 

 
011 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Угриновић (Станислав) 

Јелене (бр. индекса 2016/4006) под насловом «Покретачи одрживог 

технолошког развоја у иновативним компанијама», наслов на енглеском 

језику «Drivers of Sustainable Technology Development in Innovative 

Companies», 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, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 
Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Студијска група: Информациони системи 

   

012 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Илић (Добривоје) Филипа 

(бр. индекса 2016/3139) под насловом «Компаративна анализа корисничких 

интерфејса сајтова за хонорарне послове», 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 Милица Вучковић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У УПРАВИ 

 

013 Одобрава се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата 

АРСЕНИЈЕВИЋ (СЛОБОДАН) ФИЛИПA (бр. индекса 2016/4715) под насловом 

«Систем менаџмента квалитета невладиних организација», за ментора се 

именује др Јован Филиповић. 
 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 
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 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Примож Певцин, ванредни професор ФУ. 

 

014 Одобрава се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата АРСЕНОВИЋ 

(ДРАГАН) МАРКА (бр. индекса 2016/4716) под насловом «Примена стандарда 

ИСО 26000 у локалној самоуправи», за ментора се именује др др Јован 

Филиповић. 
 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Примож Певцин, ванредни професор ФУ. 

 

015 Одобрава се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата МИРОВИЋ 

(ПАВЛЕ) ДРАГАНЕ (бр. индекса 2016/4704) под насловом «Специфичности 

менаџмента квалитета у организацијама јавног сектора», за ментора се именује 

др ЈОВАН ФИЛИПОВИЋ 
 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Примож Певцин, ванредни професор ФУ. 

 

016 Одобрава се израда завршног мастер/магистарског рада кандидата ПОПАРА 

(СЛОБОДАН) МИРОСЛАВЕ (бр. индекса 2016/4712) под насловом «Извори и 

превенција стреса у јавној управи», за ментора се именује др Ивана 

Ковачевић. 
 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Мирјана Дракулић, редовни професор ФОН-а у пензији, 

 др Јанез Старе, ванредни професор ФУ. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
017  Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата 

АЛЕКСАНДРЕ КОВАЧ под насловом: „Истраживање листа чекања на здравствене 

услуге у процени квалитета здравствене заштите“, за ментора се именује проф. др 

Јован Филиповић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Момчило Бабић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

018  Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата СЛАЂАНЕ 

ВЛАЈКОВИЋ под насловом: „Унапређивање односа здравствених установа са 

пацијентима на бази концепта релационог маркетинга“, за ментора се именује 

проф. др Радмила Јаничић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

НАПОМЕНА: Изменити наслов у „Унапређивање односа приватних здравствених 

установа са пацијентима на бази концепта релационог маркетинга“. 
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019  Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата ДУШИЦЕ 

ЛАЗОВИЋ ЛАЗИЋ под насловом: „Утврђивање значаја комуникацијског аспекта у 

клиничким истраживањима“, за ментора се именује  

проф. др Милица Костић Станковић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, коментор, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 


