
Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Дијана Костић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Обрада мултимедијалних сигнала браниће мастер рад под називом теме: "Тестирање 
разумљивости применом базе српских матричних тест реченица у условима суперпонираних 
акустичких сметњи", oдобрен на седници наставног већа 28.09.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.01.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић, мр Виолета Стојановић, дипл. ецц Марио Радојковић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Сара Ђурић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа расхладних уређаја", oдобрен на 
седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александра Илић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Утицај рециклаже папира на 
животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душан Милетић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Безбедан проток сигнала и података 
кроз фреквенцијске канале", oдобрен на седници већа студијског програма 11.12.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.01.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Бојан Богићевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Улога и значај Хеминговог кода 
у телекомуникационим системима", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.01.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Миљан Симић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Развој апликација помоћу 
CoffeeScript језика", oдобрен на седници већа студијског програма 11.12.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.01.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Сашка Стефановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност и здравље на 
раду у предузећу Flamma Systems Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 12.12.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 


