
Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Милекић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Обрада мултимедијалних сигнала браниће мастер рад под називом теме: "Скалирање слике 
применом PCC интерполације са имплементираним 1P Keys интерполационим језгром", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 02.12.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.04.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Наташа Савић, дипл.инг Бранимир Вељковић - члан 
3. др Зоран Миливојевић- ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Крављача, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Спрега TTL i CMOS кола", oдобрен на 
седници већа студијског програма 03.02.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Пешић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Реализација RFID Sefa помоћу 
микроконтролера ATMega 328", oдобрен на седници већа студијског програма 31.03.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.04.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марко Шљивић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Реализација LED коцке помоћу 
микрoконтролера ATMega 328", oдобрен на седници већа студијског програма 31.03.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.04.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ивана Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Основни принципи неортогоналног 
вишеструког приступа и примена у 5G мрежи", oдобрен на седници већа студијског програма 17.02.2022 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.04.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Владимир Богдановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Савремене методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда прирубнице воденим 
млазом", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.04.2022 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Андријана Мишић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Напредне web технологије браниће мастер рад под називом теме: "Развој потрошачке корпе 
web продавнице у Vue.js и Laravel окружењу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
03.02.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 04.04.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић, Милан Јовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Алекса Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Припрема Wordpress okружења у изради web 
презентације за gaming", oдобрен на седници већа студијског програма 21.03.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.04.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 


