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ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА 
 
I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ  
1. Датум и орган који је именовао Комисију  

26.06.2018. Веће Департмана за математику и информатику 
2. Састав Комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 
установе у којој је члан комисије запослен: 

1 др Наташа Крејић, редовни професор Природно математичког факултета у Новом Саду 
– председник  
2 др Наташа Спахић, ванредни професор Природно математичког факултета у Новом Саду 
- ментор 
3 др Сања Рапајић, ванредни професор, Природно-математички факултета у Новом Саду  
– члан 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ 
1. Име, име једног родитеља, презиме:  

Николина (Васо) Ивановић 
2. Датум рођења, општина, република:  

23.10.1992., Невесиње, Босна и Херцеговина 
3. Година уписа на дипломске академске студије, смер/усмерење: 

2011. године – Примењена математика- математика финансија 
III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА 

Ризични капитал у БиХ и Србији 
IV ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА 

 

Мастер рад је написан на 58 страницa. Садржај рада је распоређен у 5 поглавља која 
садрже 18 графикона, 16 лит.цит., 3 слике и 15 табела. 
Мастер радом је представљена важност ризичног капитала за раст и развој младог 
предузећа. На примерима предузећа из БиХ и Србије представљене су позитивне и 
негативне стране улагања ризичног капитала из чега је проистекао закључак да улагање 
ризичног капитала омогућује многе погодности предузећу које се налази на самом 
почетку свог пословања. 

V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА 
Прво поглавље мастер рада објашњава појам ризичног капитала, његов историјски развој, 
карактеристике, врсте ризичног капитала и стратегије инвестирања.  
Другo пoглaвљe акцентује фонд ризичног капитала, представљајући разлике и сличности у 
фондовима ризичног капитала БиХ и Србије у односу на земље где је овај вид 
инвестирања значајније присутан. Исто поглавље објашњава и индекс атратктивности 
улагања у БиХ и Србију.  
Tрeћим пoглaвљeм су представљени резултати обављеног истраживања о успешности 
пословања предузетника који су своје пословање започели на територији БиХ или Србије. 
Истраживање је обављено анонимним анкетирањем а резултати су обрађени у 
статистичком пакету MS office excel уз употребу дескриптивне статистике. Истраживањем 
су идетификовани проблеми на које су предузетници наилазили током покретања 
сопственог бизниса.  
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Следећим делом мастер рада, применом анализе биланса стања, престављена је успешност 
предузећа која послују на територији БиХ и Србије, а своје пословање су развиле управо 
улагањем ризичног капитала.  применом анализе биланса стања. Анализирани су реални 
биланси малих и средњих предузећа која су након улагања ризичног капитала постала 
акционарска друштва.  
Нa крajу рaдa, свa рaзмaтрaњa и тумaчeњa извршeнa и представљена  у претходним 
поглављима су сумирaнa тако да зaкључни део мастер рада даје oдгoвoр нa постављено 
питање о присутности и важности ризичног капитала у БиХ и Србији.  
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

На основу презентованих резултата истраживања, јасно је изражен закључак да улагање 
ризичног капитала на подручју БиХ и Србије није распрострањено, као и да је, без обзира 
на бројне предности, чак и недовољно атрактивно. Идентификовано је да су лимитирајући 
фактори економске, друштвене и правне природе, односно да су присуство сиве економије 
и корупције, недовољна улагања у образовање и законом недефинисани појмови ризичног 
капитала и фонда ризичног капитала снажни ограничавајући фактори овог вида улагања.  
VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА 

Мастер рад садржи све елементе најављене у пријави теме. Питања која су наведена у 
пријави теме су анализирана и приказана. Рад је прегледно написан, а главни резултати су 
формулисани кроз примере у пракси.   
VIII ПРЕДЛОГ 

На основу укупне оцене мастер рада комисија предлаже да се мастер рад: Ризични 
капитал у БиХ и Србији прихвати, и да се кандидату Николини Ивановић одобри 
одбрана.  

 
Нови Сад, 7.12.2018. ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
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