
ПРЕДЛОЗИ ТЕМА МАСТЕР РАДОВА КОЈЕ СУ УСВОЈЕНЕ НА СЕДНИЦИ  ННВ ОДРЖАНОЈ 20.06.2014. 

 

        3.6. Дејан Василић: ''Природна дедукција у логици првог реда''. 

                Комисија: др Небојша Икодиновић, доцент- ментор, проф. др Зоран Петрић, ванр. проф,  

                проф. др Жарко Мијајловић, ред. проф 

         3.7. Милош Краљ: ''Алати и приступ решавању проблема цурења меморије у JavaScript  

                апликацијама''.   

                Комисија: проф. др Владимир Филиповић, ванр. проф- ментор, проф. др Душан Тошић,  

                ред. проф, др Саша Малков, доцент. 

         3.8. Даница Милић: ''SEO оптимизација и фактори рангирања веб локација''.    

                Комисија: проф. др Гордана Павловић Лажетић, ред. проф- ментор, др Филип Марић,  

                доцент, др Мирослав Марић, доцент 

         3.9. Никола Станковић: ''Поређење SQL/XML и XQuery упитних језика за рад са XML  

                типом података у RSUBP  DB2''.  

                Комисија: проф. др Ненад Митић, ванр. проф- ментор, проф. др Гордана Павловић  

                Лажетић, ред. проф, др Саша Малков, доцент. 

         3.10. Игор Петковић: ''Навигација и планирање путање аутономног мобилног робота''.  

                   Комисија: проф. др Миодраг Живковић, ред. проф- ментор, проф. др Предраг Јаничић,  

                   ванр. проф, др Саша Малков, доцент. 

         3.11. Душко Вишић: ''Зависност брзине кластеровања методом К- средина од броја  

                   процесора''.   

                   Комисија: др Филип Марић, доцент- ментор, др Младен Николић, доцент, проф. др  

                   Предраг Јаничић, ванр. проф. 

         3.12. Мина Александра Конаковић: ''Стохастичке контекст слободне граматике и  

                   примене''. 

                   Комисија: проф. др Гордана Павловић Лажетић, ред. проф- ментор, др Младен николић,  

                   доцент, др Милош Бељански, виши научни сарадник ИОФХ. 

         3.13. Андрија Ђуришић: ''Имплементација и евалуација техника класификације текста  

                   заснованих на Бајесовој теореми''. 

                  Комисија: др Филип Марић, доцент- ментор, проф. др Гордана Павловић Лажетић, ред.  

                  проф, др Јелена Граовац, асистент. 



         3.14. Зоран Видовић: ''Геометријске вероватноће са специјалним освртом на Бертранов  

                   парадокс'' 

                   Комисија: проф. др Весна Јевремовић, ванр. проф- ментор, проф. др Слободанка  

                   Јанковић, ред. проф, мр Марко Обрадовић, асистент. 

         3.15. Наташа Иветић: ''Тачне расподеле и моменти статистика поретка''. 

                   Комисија: проф. др Павле Младеновић, ред. проф- ментор, проф. др Слободанка  

                   Јанковић, ред. проф, мр Марко Обрадовић, асистент. 

         3.16. Оливера Обреновић: ''Космолошки параметри и Фридманове једначине''. 

                   Комисија: проф. др Жарко Мијајловић, ред. проф- ментор, проф. др Надежда Пејовић,  

                   ред. проф, др Бојан Новаковић, доцент. 

         3.17. Снежана Тодоровић: ''Истраживање разумевања основних појмова дескриптивне  

                   статистике код ученика основних школа и методичке импликације''. 

                   Комисија: проф. др Весна Јевремовић, ванр. проф- ментор, мр Марко Обрадовић,  

                   асистент, проф. др Јасмина Милинковић, Учитељски факултет. 

         3.18. Јелена Драмићанин: ''Платформа еЗбирка као подршка настави математике кроз  

                  одабране теме из области стереометрије и алгебре у осмом разреду основне школе''. 

                  Комисија: др Мирослав Марић, доцент- ментор, проф. др Зорица Станимировић, ванр.  

                  проф, мр Миљан Кнежевић, асистент. 

         3.19. Бранка Збиљић: ''Примери из динамике и оптике у настави математике за средњу  

                  школу''. 

                   Комисија: др Срђан Вукмировић, доцент- ментор, др Мирослава Антић, доцент, проф.  

                   др Дејан Урошевић, ванр. проф. 

         3.20. Ивана Нешић: ''Решавање класе алгебарских задатака и општа хеуристичка  

                  правила''. 

                  Комисија: др Небојша Икодиновић, доцент- ментор, проф .др Миодраг Матељевић, ред.  

                  проф, проф. др Милан Божић, ванр. проф. 

         3.21. Вук Милиновић: ''Вангове плочице и израчунљивост''. 

                   Комисија: др Небојша Икодиновић, доцент- ментор, проф. др Жарко Мијајловић, ред.  

                   проф, проф. др Александар Јовановић, ванр. проф. 

         3.22. Драгана Бадњаревић: ''Елементи вероватноће у настави математике у средњој  

                  школи и израда електронског материјала''. 



                   Комисија: др Мирослав Марић, доцент- ментор, проф. др Весна Јевремовић, ванр. проф,  

                   мр Златко Лазовић, асистент. 

         3.23. Маша Стојић: ''Утицај информационо- комуникационих технологија на  

                  интерактивност наставе геометрије у вишим разредима основне школе''. 

                  Комисија: др Мирослав Марић, доцент- ментор, проф. др Миодраг Матељевић, ред.  

                  проф.  др Срђан Вукмировић, доцент. 

         3.24. Игор Илић: ''Примена програмског језика Python у реализацији алгоритама за  

                  рангирање веб страница''. 

                  Комисија: проф. др Владимир Филиповић, ванр. проф- ментор, проф. др Душан Тошић,  

                  ред. проф, др Мирослав Марић, доцент. 

         3.25. Gerawork Aynekulu: ''Предлог побољшања коришћења етиопског правописа  

                  креирањем стандардизоване виртуалне тастатуре''. 

                  Комисија: проф. др Владимир Филиповић, ванр. проф- ментор, проф. др Душан Тошић,  

                  ред .проф, др Саша Малков,  доцент. 

         3.26. Радмила Секулић: ''Програмски оквир за тестирање недетерминистичких  

                   метахеуристика''. 

                   Комисија: проф. др Милан Туба, ванр. проф- ментор, проф. др Миодраг Живковић, ред.  

                   проф, проф. др Владимир Филиповић, ванр. проф. 

         3.27. Ана Митрашиновић: ''Утицај блиског пролаза патуљасте галаксије на морфологију  

                  спиралне галаксије''. 

                   Комисија: др Драгана Илић, доцент- ментор, др Мирослав Мићић, виши научни  

                   сарадник АОБ, др Бранислав Вукотић, научни сарадник АОБ. 

         3.28. Станислав Милошевић: ''Одређивање параметара судара галаксије М31 и  

                  патуљасте галаксије''. 

                  Комисија: др Бојан Арбутина, доцент- ментор, др Мирослав Мићић, виши научни  

                   сарадник АОБ, др Бранислав Вукотић, научни сарадник АОБ. 

         3.29. Сања Јонић: ''Одређивање маса црних рупа АГЈ типа 1 из параметара широких  

                   емисионих линија''. 

                   Комисија: др Драгана Илић, доцент- ментор, др Лука Поповић, научни саветник АОБ,  

                   др Еди Бон, виши научни сарадни АОБ. 

         3.30. Саша Петровић: ''Електронске лекције о рекурзији  у програмском језику Пајтон''. 



                   Комисија: др Мирослав Марић, доцент,- ментор, проф. др Владимир Филиповић, ванр.  

                   проф, мр Сана Стојановић, асистент. 

         3.31. Ана Рили: ''Појам полинома у основној школи, проблеми и сугестије''. 

                  Комисија: проф др Александар Липковски, ред. проф- ментор, проф. др Зоран Петровић,  

                  ванр. проф, проф. др Милан Божић, ванр. проф. 

         3.32. Видан Радовановић: ''Алгебарске једначине вишег степена у настави математике''. 

                   Комисија: проф. др Александар Липковски, ред. проф- ментор, проф. др Зоран  

                   Петровић,  ванр. проф, проф. др Гојко Калајџић, ванр. проф. 

         3.33. Ана Симић: ''Решавање квадратног проблема придруживања применом методе  

                  променљивих околина''. 

                  Комисија: др Александар Савић, доцент- ментор, проф. др Милан Дражић, ванр. проф,  

                 проф. др Милан Божић, ванр. проф. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


