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MАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

10. септембар 2018. 

Веће студијских програма мастер академских студија 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ  

 

Студијска група: Управљање пројектима 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Савовић (Зоран) Стефана 

(бр. индекса 2017/3789) под насловом «Анализа и оцена оправданости 

пројекта отварања школе фудбала», за ментора се именује др Марко Михић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Марко Михић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Драган Бјелица, доцент ФОН-а, 

 др Александар Ђоковић, доцент ФОН-а. 

 

Студијска група: Еколошки менаџмент и одрживи развој 

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радовић (Бориша) 

Стефана (бр. индекса 2016/3857) под насловом «Управљање отпадним 

папиром», за ментора се именује др Наташа Петровић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Наташа Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јасна Петковић, доцент ФОН-а, 

 др Недељко Живковић, ванредни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

Студијска група: Управљање људским ресурсима 

   

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ђокић (Борислав) Јелене 

(бр. индекса 2016/3332) под насловом «Узроци флуктуације запослених у ИТ 

сектору», за ментора се именује др Добривоје Михаиловић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Добривоје Михаиловић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ивана Ковачевић, доцент ФОН-а, 

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-а. 

 

 Студијска група: Маркетингт инжењеринг и комуникације 

   

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Милошев (Спасенија) 

Дејане (бр. индекса 2017/3321) под насловом «Допринос концептуализацији 

маркетинга у креативним индустријама анализом маркетинга филма и 

моде», за ментора се именује др Велимир Штављанин. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 
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 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, 

 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, 

 др Биљана Стошић, редовни професор ФОН-а. 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Николић (Новак) Невене 

(бр. индекса 2016/3223) под насловом «Стратегија адаптације понуде у 

позиционирању у малопродаји на иностраном тржишту», за ментора се 

именује др Весна Дамњановић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Весна Дамњановић, редовни професор ФОН-а, 

 др Славица Цицварић Костић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Бојан Илић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијска група: Менаџмент квалитета и стандардизација 

   

006 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Ристић (Драгослав) 

Милоша (бр. индекса 2016/3322) под насловом «Примена стандарда ISO 

50001 и ISO 52000 на системе менаџмента енергије у грађевинским 

објектима», за ментора се именује др Ивана Мијатовић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Ивана Мијатовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Маја Леви Јакшић, редовни професор ФОН-а, 

 др Јован Филиповић, редовни професорФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ  

   

Студијска група: Преговарање и лобирање 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Харакис (Валентинос) 

Александра (бр. индекса 2017/3600) под насловом «Преговарање као 

вештина савременог лидера у јавном сектору», за ментора се именује др 

Владимир Обрадовић. 

 Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 

саставу: 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Марија Кузмановић, ванредни професор ФОН-а, 

 др Милан Мартић, редовни професор ФОН-а. 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: «Преговарање као 

вештина савременог лидера». 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

   

Студијска група: Пословна интелигенција 

   

008 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Радић (Гојко) Вукашина 

(бр. индекса 2016/3074) под насловом «Предикција цена валута на девизним 

тржиштима коришћењем модела машинског учења», за ментора се именује 

др Милан Вукићевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милан Вукићевић, доцент ФОН-а, 
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 др Милош Јовановић, доцент ФОН-а, 

 др Весна Богojeвић Арсић, редовни професор ФОН-а. 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

I 

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА МАСТЕР СТУДИЈА  

 

009 Одобрава се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата 

СТАНИСЛАВЕ НИКОЛИЋ (бр. индекса 2017/3707) под насловом: „Анализа 

спољашњег и унутрашњег окружења и предлог стратегије за развој и 

позиционирање Специјалне затворске болнице“, за ментора се одређује проф. др 

Зорица Терзић Шупић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у саставу: 

 др Зорица Терзић Шупић, ванредни професор МФ-а, ментор, 

 др Владимир Обрадовић, ванредни професор ФОН-а, коментор, 

 др Весна Бјеговић Микановић, редовни професор МФ-а, председник. 

 

II 

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШЕНИХ РАДОВА МАСТЕР 

СТУДИЈА 

 

010  Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

ГОРДАНЕ ГАЈОВИЋ под насловом „Унапређење одлучивања у здравственим 

установама применом методе аналитичког хијерархијског процеса“, за ментора се 

одређује  

проф. др Борис Делибашић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у саставу: 

 др Борис Делибашић, редовни професор, ФОН, ментор, 

 др Петар Булат, редовни професор, МФ, коментор, 

 др Јован Филиповић, редовни професор, ФОН, председник. 

 

011 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

СЛАЂАНЕ ВЛАЈКОВИЋ под насловом „Унапређивање односа здравствених 

установа са пацијентима на бази концепта релационог маркетинга“, за ментора се 

одређује  

проф. др Радмила Јаничић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 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. 

 

012 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

ЈАСМИНЕ ШЕШЛИЈЕ (бр. индекса 2016/3711) под називом „Стратегије брендирања 

примарних здравствених установа“, за ментора се одређује проф. др Радмила 

Јаничић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 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 

 

013 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

РАДОВАНА ФИЛИЋА (бр. индекса 2016/3722) под насловом: „Маркетинг стратегије 
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у повећању свести о значају превенције, очувању и унапређењу здравља код 

жена“, за ментора се одређује проф. др Радмила Јаничић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у 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. 

 

014 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

МИЛИЦЕ РУЊИЋ (бр. индекса 2017/3713) под насловом: „Учесталост и фактори 

ризика за настанак бола у доњем делу леђа код здравствених радника и сарадника 

и предлог стратегије за превенцију“, за ментора се одређује проф. др Сандра 

Шипетић Грујичић. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у саставу: 

 др Сандра Шипетић Грујичић, редовни професор МФ-а, ментор, 

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

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, председник. 

 

015 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

САНДРЕ ГРУЈИЧИЋ (бр. индекса 2017/3716) под насловом: „Интеграција 

традиционалних и дигиталних иструмената маркетинга у промоцији HPV 

вакцине у Републици Србији“, за ментора се одређује 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 Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

016 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата МАЈЕ 

ТУВЕЏИЋ (бр. индекса2013/3705) под насловом: „Лидерски стандарди и нивои 

њихове примене у здравственим установама“, за ментора се именује проф. др Милош 

Бјеловић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Милош Бјеловић, редовни професор МФ-а, ментор, 

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

 др Зорица Терзић Шупић, ванредни професор МФ-а, председник. 

 

017 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

ДРАГАНА ХРНЧИЋА под насловом: „Миграције будућих лекара из здравственог 

система Србије: анализа фактора повезаних са намером за одлазак у иностранство 

током студија медицине“, за ментора се именује проф. др Дејана Вуковић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

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

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

 др Весна Бјеговић Микановић, редовни професор МФ-а, председник. 

 

018 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата 

САНДРЕ ПЕТКОВИЋ под насловом: „Евалуација ефеката биомедицински 

потпомогнутог оплођења из средстава обавезног здравственог осигурања“, за 

ментора се именује проф. др Бојана Матејић. 

Именује се комисија за јавну одбрану у следећем саставу: 

 др Бојана Матејић, ванредни професор МФ-а, ментор, 

 др Слађана Бенковић, редовни професор ФОН-а, коментор, 
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 др Зорица Терзић Шупић, ванредни професор МФ-а, председник. 

 


