
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејан Јанићијевић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко 
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Усклађеност директива 
у области заштите животне средине са домаћим законодавством у Железницама Србије а.д" , oдобрен 
на седници наставног већа 12.12.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.05.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Иван Јанковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
 Дистрибуиране базе података браниће специјалистички рад под називом теме: "Дистрибуиране 
трансакције", oдобрен на седници наставног већа 23.12.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.05.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Филип Филиповић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Енергетска ефикасност браниће завршни рад под називом теме: "Могућности 
повећања енергетске ефикасности јавне расвете", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.05.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Миодраг Поповић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Упоредне карактеристике TCP i UDP 
протокола", oдобрен на седници већа студијског програма 18.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.05.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александар Вучић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање путничких моторних возила", oдобрен на седници 
већа студијског програма 14.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.05.2015. год. у 17:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Меморије микроконтролера 
8051", oдобрен на седници већа студијског програма 17.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.05.2015. год. у 16:00 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Аларм базиран на 
микроконтролеру 8051", oдобрен на седници већа студијског програма 02.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.05.2015. год. у 15:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Примена 
микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Детекција покрета помоћу ПИР сензора", 
oдобрен на седници већа студијског програма 17.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.05.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александар Живић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: Одмеравање континуалних 
сигнала у Симулинк-у прогрмског пакета Матлаб , oдобрен на седници наставног већа 10.03.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.05.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 
 
 
 


