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МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

Веће за мастер aкадемске студије 

22. jануар 2018. године 

    

  Студијска група: Финансијски менаџмент 

   

001 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Лазаревић (Југослав) 

Силване (бр. индекса 2016/3961) под насловом «Утицај интерних 

организационих фактора на управљање ликвидношћу предузећа», за 

ментора се именује др Милош Милосављевић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Милош Милосављевић, доцент ФОН-а, 

 др Вељко Дмитровић, доцент ФОН-а, 

 др Јован Кривокапић, доцент ФОН-а. 

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

ликвидношћу». 

 

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ  

   

002 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Војводић (Стево) 

Александре  (бр. индекса 2016/4014) под насловом «Трансфер и развој 

технологије као покретача мерџера и аквизиција», наслов на енглеском 

језику «Transfer and Development of Technology as a Driver of 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, ванредни професор ФОН-а, 

 др Maрко Михић, ванредни професор ФОН-а. 

 
003 Одобрава се израда завршног мастер рада кандидата Крњајић (Миодраг) 

Тамаре (бр. индекса 2016/4009) под насловом «Изазови акултурације 

експатријата», наслов на енглеском језику «Challenges of Аcculturation of 

Еxpatriates», за ментора се именује др Taтјана Ивановић. 

 Именује се Комисија за јавну одбрану у саставу: 

 др Татјана Ивановић, доцент ФОН-а, 

 др Дејан Петровић, редовни професор ФОН-а, 

 др Ранко Орлић, редовни професор ФОН-а. 

 
004 Одбија се израда завршног мастер рада кандидата Јовановић (Mиле) Јелене 

(бр. индекса 2016/4010) под насловом «Оријентација и обука запослених у 

мултинационалним компанијама применом савремених технологија», 

наслов на енглеском језику «Orientation and Training of Employees in 

Multinational Companies Using Modern Technologies», под менторством др 

Taтјана Ивановић. 

 Напомена: Ускладити садржај Пријаве теме и наслов завршног мастер рада. 

  

 

 


