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КОМИСИЈИ ЗА СТУДИЈЕ II СТЕПЕНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ  

ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
 

Комисија за студије II степена, Електротехничког факултета у Београду, на својој 
седници одржаној 07.09.2021. године именовало нас је у Комисију за преглед и оцену мастер 
рада дипл. инж. Ђорђе Божић под насловом „Оквир опција у учењу подстицањем“. Након 
прегледа материјала Комисија подноси следећи 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 
1. Биографски подаци кандидата  
 

Ђорђе Божић је рођен 17.10.1994. године у Београду. Гимназију је завршио у Београду 
са одличним успехом. Електротехнички факултет у Београду уписао је 2013. године, на одсеку 
Електротехника и рачунарство, а у другој години бира одсек за Рачунарску технику и 
информатику. Фебруара 2018. године се запошљава на позицији истраживача-инжењера за 
машинско учење у америчкој startup компанији Retail Intelligence, где ради до октобра 2019. 
године.  Дипломирао је у септембру 2019. године. Мастер студије на Електротехничком 
факултету у Београду је уписао октобра 2019. године на Модулу за примењену математику. 
Положио је све испите са просечном оценом 9,40. Августа 2021. године се запошљава у фирми 
Everseen, на позицији истраживача-научника. 
 
2. Опис мастер рада  
 

Мастер рад обухвата 53 стране, са укупно 15 слика, 1 табелом и 48 референци. Рад 
садржи увод, 4 поглавља и закључак (укупно 6 поглавља) и списак коришћене литературе. 

Прво поглавље представља увод у коме су описани предмет и циљ рада. Укратко је 
уведена област учења подстицањем, као и активне теме истраживања у тој области. Након тога 
је уведен појам оквира опција у учењу подстицањем, повезан је са активним темама 
истраживања, и најављене су различите реализације тог оквира. 

У другом поглављу је најпре учење подстицањем објашњено, а затим су уведени, и 
описани, фундаментални радови који се баве опцијама, као и кључни концепти неопходни за 
разумевање датих радова. 

Треће поглавље тиче се метода, и објашњава поставку експеримената, одабир и 
конструкцију коришћених алгоритама. По један алгоритам из надгледаног и ненадгледаног 
оквира опција је одабран, и детаљно тестиран, и за сваки су предложене минималне 
модификације које би требало да поправе одређене проблеме које постојећа литература 
имплицира да испољавају. 

Четврто поглавље презентује резултате, и дискутује их у односу на очекивања 
изведених из литературе, као и уведених модификација, и закључује шта је овим 
модификацијама постигнуто. 

Пето поглавље је посвећено теоријској дискусији свих уведених алгоритама, и тражењу 
занимљивих праваца за даље истраживање. 

Шесто поглавље је закључак који описује значај мастер тезе, резимира главне 
резултате, и предлаже даље правце за истраживање у оквиру опција. 

 
 




