
ПРЕДЛОЗИ ТЕМА МАСТЕР РАДОВА КОЈЕ СУ УСВОЈЕНЕ НА  СЕДНИЦИ ННВ 

ОДРЖАНОЈ 22.09.2014. год   

        1.6. Драгана Богуновић: ''Регресиона анализа временских серија са јединичним  

               кореном и коинтеграција''. 

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

               ред. проф, мр Марко обрадовић, асистент. 

        1.7. Марија Минић: ''Оцењивање параметара код узроковања методом рангираних  

               скупова''. 

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

               ред. проф, мр Марко обрадовић, асистент. 

        1.8. Милица Обрадовић: ''Линеарни статистички модели и њихова примена кроз  

               програмски пакет SPSS''. 

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

               ред. проф, мр Марко обрадовић, асистент. 

        1.9. Кристина Стефановић: ''Разматрање нерелационих карактеристика СУБП  

               MariaDB на примеру развоја веб апликације за размену порука и докумената''. 

               Комисија: др Саша Малков, доцент- ментор, проф. др Гордана Павловић Лажетић, ред.  

               проф, проф. др Ненад Митић, ванр. проф. 

        1.10. Душан Џамић: ''Решавање проблема распоређивања послова у вишефазној  

               производњи са паралелним машинама применом хибридних метахеуристичких  

               метода''. 

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

               проф. др Зорица Станимировић, ванр. проф. 

        1.11. Сања Петровић: '''Реализација веб апликације за креирање распореда часова  

               употребом RichFaces и EJB окружења''. 

               Комисија: др Филип Марић, доцент- ментор, проф. др Душан Тошић, ред. проф, проф. др  

               Владимир Филиповић, ванр. проф. 



        1.12. Јана Гудурић: ''Алгоритми за генерисање пермутација и комбинација''. 

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

                  ванр. проф, др Младен Николић, доцент. 

        1.13. Петар Мелентијевић: ''Дуалност Хардијевог простора H
1
''. 

                  Комисија: проф. др Мирослав Павловић, ред. проф- ментор, проф. др Данко Јоцић, ред.  

                  проф, мр Миљан Кнежевић, асистент. 

        1.14. Александра Залад- Гајић: ''Анализа изводљивости имплементације основне  

                 банкарске апликације Теменос Т24+''. 

                 Комисија: др Саша Малков, доцент- ментор, проф. др Ненад Митић, ванр. проф, др  

                 Младен Николић, доцент 

        1.15. Маида Хоџић: '''Проблеми са предусловима у вишеструком линеарном моделу и  

                 њихово превазилажење''. 

                 Комисија: проф. др Весна Јевремовић, ванр. проф- ментор, др Јелена Јоцковић, доцент,  

                 мр Марко обрадовић, асистент. 

        1.16. Драган Ђурђевић: ''Поређење егзактних и метахеуристичких метода за  

                 решавање неких хаб локацијских проблема''. 

                 Комисија: др Филип Марић, доцент- ментор, проф. др Предраг Јаничић, ванр. проф, др  

                 Мирослав Марић, доцент. 

        1.17. Никола Станојевић: ''Алгоритми за проналажење најкраћег пута у видео  

                 играма''. 

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

                  ванр. проф, мр Јелена Хаџи Пурић, асистент. 

        1.18. Слободан Марковић: ''Хамилтонови циклуси у средњем графу хиперкоцке''. 

                  Комисија: проф. др Миодраг Живковић, ред. проф- ментор, др Филип Марић, доцент, др  

                  Саша Малков, доцент. 

        1.19. Милош Јордански: ''Решавање проблема успостављања услужних објеката  



                 применом хеуристичких метода'''. 

                 Комисија: др Мирослав Марић, доцент- ментор, проф. др Душан Тошић, ред. проф, проф.  

                 др Зорица Станимировић, ванр. проф. 

        1.20. Ненад Лазић: ''Математичко моделирање ширења заразних болести''. 

                 Комисија: проф. др Милан Дражић, ванр. проф- ментор, проф. др Десанка Радуновић,  

                 ванр. проф, проф. др Зорица Станимировић, ванр. проф. 

        1.21. Милош Шошић: ''Хеуристички приступ решавању проблема минималног  

                  кашњења''. 

                  Комисија: проф. др Зорица Станимировић, ванр. проф.- ментор, проф. др Миодраг  

                  Живковић, ред. проф, др Мирослав Марић, доцент. 

        1.22. Александар Ћетковић: ''Могућности коришћења програмског језика Скала у  

                развоју веб апликација''. 

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

                 ред. проф, др Мирослав Марић, доцент. 

        1.23. Срђан Терзић: ''Структуре података за развој видео игара''. 

                 Комисија: проф. др Миодраг Живковић, ред. проф- ментор, проф. др Владимир  

                 Филиповић, ванр. проф, мр Јелена Хаџи Пурић, асистент. 

        1.24. ЂорђеСавић: ''Стабилност преноса масе у тесним двојним системима са белим  

                 Патуљцима као компонентама''. 

                 Комисија: др Бојан Арбутина, доцент- ментор, проф. др Олга Атанацковић, ред. проф, др  

                 Душан Онић, асистент. 

        1.25. Слађана Мариновић: ''Групе реда p, q, r (p, q, r прости бројеви)''. 

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

                  Мијајловић, ред. проф, проф. др Гојко Калајџић, ванр. проф. 

 

 



        1.26. Марија Николић: ''Развој појма броја и математичко- методички аспекти  

                дискалкулације''. 

                  Комисија: проф. др Александар Липковски, ред. проф- ментор, др Небојша Икодиновић,  

                  доцент, др Милица Гингоровић, ФАСПЕР. 

        1.27. Дијана Авалић: ''Комплексни бројеви и Мебијусова пресликавања''. 

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

                  доцент, мр Миљан Кнежевић, асистент. 

        1.28. Биљана Бранковић: ''Системи линеарних једначина са освртом на проблемске  

                задатке''. 

                  Комисија: проф. др Александар Липковски, ред. проф- ментор, проф. др Милан Божић,  

                  ванр. проф, проф. др Зоран Петровић, ванр. проф. 

        1.29. Гојко Гојковић: ''Погодности увођења програмског језика Пајтон у систем  

                 образовања''. 

                  Комисија: др Мирослав Марић, доцент- ментор, проф. др Душан Тошић, ред. проф,  

                  проф. др Владимир Филиповић, ванр. проф. 

        1.30. Јована Ђорђевић: ''Дводимензионални Пуасонови регресиони модели и њихова  

                 примена на моделирање резултата фудбалских утакмица''. 

                 Комисија: проф. др Весна Јевремовић, ванр. проф- ментор, проф. др Павле Младеновић,  

                 ред. проф, мр Марко Обрадовић, асистент. 

        1.31. Сања Пашањски: ''Логистичка регресија''. 

                 Комисија: проф. др Слободанка Јанковић, ред. проф- ментор, проф. др Весна Јевремовић,  

                 ванр. проф, мр Марко Обрадовић, асистент. 

        1.32. Катарина Секулић: ''Приказ статистичког истраживања кроз програмски језик  

                 R (R- commander)''. 

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

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



 

        1.33. Александра Зафировска: '''Праћење и оцењивање елемената рада у кадровском  

                 информационом систему производног предузећа''. 

                 Комисија: др Саша Малков, доцент- ментор, проф. др Гордана Павловић Лажетић, ред.  

                 проф, проф. др Ненад Мититћ, ванр. проф. 

 

  2. Измена и именовање чланова комисије за преглед, оцену и одбрану: 

     

    а) мастер рада 

        2.1. Karima Soufya: ''Регресија и корелација'' 

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

                Јанковић, ред. проф, др Владимир Божин, доцент, проф. др Данко Јоцић, ред. проф, др  

                Владица Андрејић, доцент. 

        2.2. Ненад Цвијановић: ''Приказивање и обрада статистичких података у настави у  

               средњој школи''. 

                Комисија: проф. др Милан Божић, ванр. проф- ментор, проф. др Весна Јевремовић, ванр.  

                проф, мр Марко Обрадовић, асистент. 

        2.3. Кристиан Миок: ''Интернационална математичка тестирања ученика и студената-  

               компаративна анализа''. 

                Комисија: проф. др Миодраг Матељевић, ред. проф- ментор, проф. др Зорица  

                Станимировић, ванр. проф, мр Миљан Кнежевић, асистент. 

 

   

 


