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2.4. Марјане Шолајић: „Исказне неуронске мреже за апроксимацију 

комбинаторних кола на основу узорка улаза и излаза“ 

Комисија: др Младен Николић, доцент – ментор, проф. др Предраг Јаничић, 

ред.проф., проф. др Филип Марић, ванр.проф. 

 

2.5. Невене Јокић: „Различити начини увођења реалних бројева“ 

Комисија: др Миодраг Матељевић, ред.проф. – ментор, др Миљан Кнежевић, 

доцент, Марек Светлик, асистент. 

 

2.6. Иване Јелић: „Регуларне гране вишезначних функција“ 

Комисија: др Миодраг Матељевић, ред.проф. – ментор, др Миљан Кнежевић, 

доцент, Марек Светлик, асистент. 

 

2.7. Драгане Стеванчевић: „Различити приступи увођењу елементарних 

функција“ 

Комисија: др Миодраг Матељевић, ред.проф. – ментор, др Миљан Кнежевић, 

доцент, Марек Светлик, асистент. 

 

2.8. Николе Аћимовића: „Електронске лекције о развоју веб апликација помоћу 

радног оквира Angular 4“ 

Комисија: проф. др Мирослав Марић, ванр.проф. – ментор, проф. др Филип 

Марић, ванр.проф., Анђелка Зечевић, асистент. 

 

2.9. Вељка Панића: „Стабилност стационарних кретања крутог тела на површи и 

динамика келтског камена“ 

Комисија: проф. др Срђан Вукмировић, ванр.проф. – ментор, др Борислав 

Гајић, виши научни сарадник МИ САНУ, др Тијана Шукиловић, доцент. 

 

2.10. Александре Станишић: „Упоредни приказ строгог заснивања прстена 

полинома и школске наставе о полиномима“ 

Комисија: др Драгана Тодорић, доцент – ментор, проф. др Срђан Вукмировић, 

ванр.проф., др Миљан Кнежевић, доцент. 

 

2.11. Душана Слијепчевића: „Стабло опсега и примене“ 

Комисија: проф. др Миодраг Живковић, ред.проф. – ментор, проф. др 

Предраг Јаничић, ред.проф., др Весна Маринковић, доцент. 

 

2.12. Милана Лакетића: „Анализа отпорности различитих видео формата на 

грешке у преносу видео садржаја путем транспортног тока“ 

Комисија: проф. др Мирослав Марић, ванр.проф. – ментор, проф. др 

Владимир Филиповић, ванр.проф., др Јелена Граовац, доцент. 

 

2.13. Кристине Поповић: „Матрице над Zn“ 

Комисија: проф. др Зоран Петровић, ванр.проф. – ментор, проф. др 

Александар Липковиски, ред.проф., др Марко Радовановић, доцент. 



2.14. Милене Кликовац: „Аксиома избора – за и против“ 

Комисија: проф. др Предраг Тановић, ванр.проф. – ментор, др Небојша 

Икодиновић, доцент, др Зоран Петрић, ванр.проф. 

 

2.15. Ненада Васића: „Претпроцесирањем до једноставнијег писања лепог 

изворног кода“ 

Комисија: проф. др Филип Марић, ванр.проф. – ментор, др Милена 

Вујошевић-Јаничић, доцент, Мирко Спасић, асистент. 

 

2.16. Горана Винтерхалтера: „Биоинформатичка анализа повезаности функције и 

неуређености протеина“ 

Комисија: др Јована Ковачевић, доцент – ментор, проф. др Гордана Павловић-

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

 

2.17. Стевана Стојановића: „Анализа аминокиселинског састава амилоида“ 

Комисија: проф. др Саша Малков, ванр.проф. – ментор, проф. др Ненад 

Митић, ванр.проф., др Јована Ковачевић, доцент. 

 

2.18. Александра Минића: „Обрасци за пројектовање за рачунарство у облаку“ 

Комисија: проф. др Саша Малков, ванр.проф. – ментор, проф. др Владимир 

Филиповић, ванр.проф., проф. др Филип Марић, ванр.проф. 

 

2.19. Уроша Михаиловића: „Анализа и имплементација архитектуралног обрасца 

МППМ на платформи iOS“ 

Комисија: проф. др Филип Марић, ванр.проф. – ментор, проф. др Саша 

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

 

 

3. Молба за промену члана комисије на мастер раду 

3.1. Јоване Дубљанин: „Лоренцова крива и Ђинијев коефицијент – оцене 

показатеља и примене“ 

Комисија: др Марко Обрадовић, доцент – ментор, др Бојана Милошевић, 

доцент, др Милан Јовановић, доцент. 

 

3.2. Иване Милосављевић: „Анализа и поређење нумеричких метода за 

одређивање ретенционих параметара у течној хроматографији са 

градијентним елуирањем“ 

Комисија: проф. др Зорица Станимировић, ванр.проф. – ментор, проф. др 

Наташа Пејић, ред.проф. на Фармацеутском факултету, др Александра Делић, 

доцент. 


