
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Љубенов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Сателитске комуникације  браниће завршни рад под називом теме Анализа констелације Starlink 
сателита  oдобрен на већу катедре   13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.08.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
др Наташа Нешић - председник 
др Срђан Јовковић – члан 
др Никола Секуловић - ментор   

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Војин Милосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловски ТК системи  браниће завршни рад под називом теме Реализација КДС система код водећег 
оператера у Републици Србији oдобрен на већу катедре   23.08.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.08.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
др Никола Секуловић - председник 
др Душан Стефановић – члан 
др Славимир Стошовић - ментор   
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Анастасија Миљковић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Грађење и одржавање објеката нискоградње браниће мастер рад под називом 
теме: "Идејни пројекат реконструкције улице Светог Романа у Власотинцу", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 13.07.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.08.2022. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Александра Маринковић, др Драган Перић - члан из јавног сектора - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Драгана Димитријевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Еко 
стандарди и технички прописи браниће завршни рад под називом теме: "Програм еколошког 
менаџмента", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.08.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Љубомир Гогев, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Бежичне и оптичке 
комуникације, практична употреба са прорачунима и мерењима, предност и недостаци ових техника, 
инфраструктура са освртом на опрему и уређаје у систему за пренос електричне енергије „Електромрежа 
Србије“", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 20.06.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 22.08.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић, Звонко Милошевић - члан из јавног сектора - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 


