
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Вељковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија 

и околина браниће завршни рад под називом теме: „Анализа одрживости енергетског система у 
Републици Србији“, oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.01.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милена Смиљковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: 
„Хемијске и електрохемијске корозије“, oдобрен на седници већа студијског програма 09.11.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.01.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Лазар Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице браниће завршни рад под називом теме: „Пројекат за добијање грађевинске дозволе за 
изградњу улице Цара Лазара у Краљеву“, oдобрен на седници већа студијског програма 09.11.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Сања Крстић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 

материјали браниће завршни рад под називом теме: "Материјали у грађевинарству за заштиту од 
пожара", oдобрен на седници већа студијског програма 21.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Момчило Милошевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мерења у електроници браниће завршни рад под називом теме: "Дигитални волтметар RAMP типа – 
практична реализација", oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милица Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: „Линеарни стабилизатор једносмерних 
напона 7812“, oдобрен на седници већа студијског програма 23.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.01.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драгана Милијић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: „А/Д конвертори са сукцесивним 
апроксимацијама“, oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.01.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Слободан Обрадовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Техника контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: „Техничко регулисање 
саобраћаја на територији општине Пирот“, oдобрен на седници наставног већа 29.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.01.2016. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јована Велимировић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 

регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: „Пројектовање рада 
светлосних сигнала и регулисање саобраћаја на раскрсници улица Књажевачка и Студеничка“, oдобрен 
на седници већа студијског програма 16.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.01.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Андриана Пантић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Планирање, 

грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Огранизација и технологија зимског одржавања путева“, oдобрен на седници наставног већа 
09.11.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.01.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 
 
 
 


