
 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

Александар Илић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Методе и 
средства мерења браниће завршни рад под називом теме: "Мерење и контрола квалитета обрађених 
површина", oдобрен на седници већа студијског програма 25.02.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Методе и 

средства мерења браниће завршни рад под називом теме: "Метрологија квалитета", oдобрен на 
седници већа студијског програма 25.02.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Никола Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Основи електротехнике 1 браниће завршни рад под називом теме: "Arduino platforma и метода праћења 
потрошње електричне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић, др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Александар Судимац, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Генератор бинарних 
псеудослучајних низова реализован помоћу линеарних секвенцијалних кола", oдобрен на седници већа 
студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.06.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 

 
 



 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Милош Валчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 
материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена рециклажне гуме у грађевинарству", 
oдобрен на седници већа студијског програма 30.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Марко Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Квалитет услуга 
мултимедијалних мрежа са становишта HTML5 видео", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. 
год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.06.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Александар Трандафиловић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине 
из предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "LCA softveri за 
управљање отпадом", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Филип Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Системи за проветравање моторних возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.06.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Слађана Живковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Марко Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Квалитет услуга 
мултимедијалних мрежа са становишта HTML5 видео", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2016. 
год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.06.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Миша Орландић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедијална синтеза динамичког кретања 
ENDORPHIN", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Санела Радосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "LTE радио-приступна мрежа са makro-
diversity системима", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Костадин Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: "Функционално и информационо моделирање базе 
података – BPWin I ERWin", oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 
 



 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Милутин Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловски тк системи браниће завршни рад под називом теме: "Поужавање ТК каблова применом СЗ 
методе", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.06.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Никола Богдановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловски тк системи браниће завршни рад под називом теме: "Конструкција и примена оптичких 
каблова у електроенергетским дистрибутивним системима", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.06.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Александар Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа складишта као система за 
чување робе", oдобрен на седници већа студијског програма 26.02.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 02.06.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Станковић, студент студијског програма Савремене рачунрске технологије из предмета 

Архитектура персоналних рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Програм за анализу рада 
компоненти персоналног рачунара Speccy", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.06.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 


