
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Емица Перић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Програмски алати за развој апликација браниће специјалистички рад под називом теме: „Креирање 
извештаја у Jreport Desinger апликацији“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.01.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
Владета Радосављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Мере за повећање квалитета транспорта 
са посебним освртом на шпедицију ATP-MGV DOO из Ниша“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.01.2013. год. у 15:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председниk 

2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
Милица Соколовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: „Значај и поступак 
анализе оштећења на возилима при вештачењу саобраћајних незгода са возилима“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.01.2013. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Павле Гладовић - председниk 

2. др Томислав Маринковић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Марко Крстић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 
машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Одржавање алатних машина“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.01.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Мирослав Вељковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: „Економичност потрошње горива“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.01.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Горан Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: „Еколошки и климатски аспекти рада постројења у 
технолошком систему производње енергије у термоелектранама“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.01.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 Ирена Коцић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Примена 
нормативних регулатива и прописа за пројективање и изградњу грађевинских објеката у високоградњи“  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.01.2013, год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председниk 

2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 Саша Дуловић, студент студијског програма Савремене рачунрске технологије из предмета 
Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: „Упоредна анализа протокола 
заснованих на Spanning-Tree алгоритму“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.01.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председниk 

2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Милош Јовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: „Карактеристичне методе израде web презентације у 
Dreamweaver окружењу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.01.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председниk 

2. др Боривоје Милошевић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
Борис Петрашиновић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета 

Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Енергетска ефикасност у функцији одрживог развоја“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.01.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Немања Обрадовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: „Аутодеск 3D MAX припрема за анимацију и 
рендеровање“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Филип Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: „OLED-Органски нанотехнолошки дисплеји“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
Иван Радосављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Машински елементи браниће завршни рад под називом теме: „Претходни и завршни прорачун 
машинских елемената опште групе“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2013 год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Милош Ристић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Јована Миленковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Ефекат слабљења на конекторским 
спојевима у систему преноса оптичких сигнала“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Иван Милетић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: „Начини ослањања код моторних возила“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Предраг Пржић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: „Примена сензора у аутомобилској индустрији“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Сања Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Утицај недовољног знања и вештина возача на 
безбедност саобраћаја“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић- председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 Перица Цолић, студент студијског програма Индуструјска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: „Управљање чврстим 
отпадом кроз анализу санитарне депоније МУНТИНА ПАДИНА ПИРОТ“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.01.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић- председниk 

2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 Сања Печеница, студент студијског програма Индуструјска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: „Управљање 
медицинским отпадом у сјевероисточној Босни и Херцеговини“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.01.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председниk 

2. мр Драган Перић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Ненад Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Развој мобилне телефоније кроз генерације“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 11.01.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Петар Спалевић - председниk 

2. др Дејан Благојевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Дејан Ђорђевић, студент студијског програма Индуструјска екологија из предмета Еко стандарди 
и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Примена стандарда ИСО 14001 у 
предузећу Еуро пласт“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.01.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. др Александра Боричић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Милан Стевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације стамбене зграде Јужноморавских бригада 48“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.01.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Виолета Стојановић - председниk 

2. спец Наташа Савић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Милан Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: „Безбедност радника у складишту“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.01.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 Добросав Крстић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 
ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Значај 
алтернативних горива за енергетску ефикасност саобраћаја“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.01.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 Милан Лазаревић, студент студијског програма Индуструјско инжењерство из предмета Енергија 
и околина браниће завршни рад под називом теме: „Прерада воде за пиће у ЈКП Стандард Књажевац“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.01.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Дејан Миљковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Одређивање брзине 
кретања моторног возила на основу трагова кочења - клизања точкова возила“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.01.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 


