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Мастер академске студије 
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Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ 

 

Студијски модул: Маркетинг менаџмент и односи с јавношћу 

 

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Васић (Драгољуб) 

Данијела (бр. индекса 2019/3945) под насловом «Друштвено одговорни односи с 

јавношћу у условима пандемије», за ментора се именује др Милица Костић-Станковић. 

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Милица Костић-Станковић, редовни професор ФОН-a  

 др Марија Јовић, ванредни професор ФОН-a  

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а  

  

Студијски модул: Менаџмент квалитета и животне средине 

 

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Вучетић 

(Небојша) Јелена (бр. индекса 2019/3961) под насловом «Примена стандарда ISO 37001 

за системе менаџмента против мита у грађевинарству», за ментора се именује др 

Младен Ђурић. Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Младен Ђурић, доцент ФОН-a  

 др Јован Филиповић, редовни професор ФОН-a  

 др Ђорђе Кривокапић, доцент ФОН-a 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: Примена стандарда ISO 37001 за 

системе менаџмента против мита у грађевинарству 

 

Студијски модул: Еколошки менаџмент и одрживи развој 

 

003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Сибиновић 

(Славољуб) Лара (бр. индекса 2019/3885) под насловом «Примена нових технологија у 

одрживој градњи», за ментора се именује др Сања Маринковић.  

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Сања Маринковић, ванредни професор ФОН-a  

 др Јасна Петковић, ванредни професор ФОН-a  

 др Иван Томашевић, доцент ФОН-а 

Студијски програм: ПОСЛОВНА АНАЛИТИКА 

 

Студијски модул: Операциона истраживања 

 

004 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Шаранчић 

(Миланко) Милош (бр. индекса 2019/3683) под насловом «Имплементација Data 

Science концепта у инвестициoним фондовима», за ментора се именује др Драган 

Вукмировић. Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  
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 др Драган Вукмировић, редовни професор ФОН-a  

 др Зоран Радојичић, редовни професор ФОН-a  

 др Милица Латиновић, доцент ФОН-а 

 

Студијски програм: ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Студијски модул: Информациони системи 

 

005 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Милутиновић 

(Драгољуб) Бојана (бр. индекса 2019/3131) под насловом «Анализа примене SAP 

Solution manager модула за подршку оперативном раду корисника», за ментора се 

именује др Слађан Бабарогић.  

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-a  

 др Даница Лечић-Цветковић, редовни професор ФОН-a  

 др Oгњен Пантелић, ванредни професор ФОН-a 

 

Студијски модул: ИСиТ менаџмент 

 

007 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата под именом Ивљанин 

(Драган) Тијана (бр. индекса 2019/3097) под насловом «Развој софтвера базиран на 

Restful Web сервисима коришћењем .NET оквира», за ментора се именује др Слађан 

Бабарогић.  

Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу:  

 др Слађан Бабарогић, ванредни професор ФОН-a  

 др Видан Марковић, ванредни професор ФОН-a  

 др Бојан Јовановић, доцент ФОН-a 

 

Студијски програм: МЕНАЏМЕНТ У СИСТЕМУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

I 

ПРИЈАВА ТЕМА ЗА ИЗРАДУ ЗАВРШНИХ РАДОВА МАСТЕР СТУДИЈА  

 

008 Прихвата се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата под именом 

Лука (Небојша) Илић (број. Индекса 3704/2019) под насловом «Кризни односи са 

јавношћу у условима COVID-19 пандемије», за ментора се именује проф. др Милица 

Костић Станковић. 

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

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

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

 др Радмила Јаничић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

 

009 Прихвата се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата под именом 

Миљана (Милан) Микијељевић (бр. индекса 3712/2019) под насловом «Истраживање 

прихватања мобилних апликација у области здравственог сектора», за ментора се 

именује проф. др Велимир Штављанин. 

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

 др Велимир Штављанин, редовни професор ФОН-а, ментор, 

 др Зорица Терзић Шупић, ванредни професор МФ-а, коментор, 
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 др Милица Костић Станковић, редовни професор ФОН-а, председник. 

 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: Истраживање прихватања 

мобилних апликација у области здравства. 

 

010 Прихвата се пријава теме за израду завршног мастер рада кандидата под именом 

Лазар (Јовица) Врга (бр. индекса 3701/2019) под насловом «Процена безбедности 

болница за функционисање током ванредних ситуација», за ментора се именује доц. др 

Жељка Стаменковић. 

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

 др Жељка Стаменковић, доцент МФ-а, ментор, 

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

 др Дејана Вуковић, редовни професор МФ-а, председник  

 

Напомена: Наслов је преформулисан. Стари наслов је: Процена безбедности болница 

за функционисање током катастрофа. 

 

II 

ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ЗАВРШНИХ МАСТЕР РАДОВА 

 

011 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата Марија 

(Зоран) Пајић (бр. индекса 3703/2019) под насловом: «Оранизација скрининга 

колоректалног карцинома у примарној здравственој заштити», за ментора се именује 

проф. др Александра Јовић Вранеш. 

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

 др Александра Јовић Вранеш, ванредни професор МФ-а, ментор, 

 др Младен Чуданов, ванредни професор ФОН-а, коментор, 

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

 

012 Одобрава се извештај комисије за оцену завршног мастер рада кандитата Драган 

(Славко) Микача (бр. индекса 3709/2018) под насловом: «Унапређење рада 

физиотерапеута на одељењу за неурорехабилитацију», за ментора се именује проф. др 

Александра Јовић Вранеш. 

Именује се Комисија за преглед, јавну одбрану и оцену завршног мастер рада у саставу: 
 др Александра Јовић Вранеш, ванредни професор МФ-а, ментор,  

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

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

 


