
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Миљковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 

мреже браниће завршни рад под називом теме: "Примена софтверског пакета SAA у процени 
релевантних углова при инсталацији сателитске пријемне антене", oдобрен на седници већа студијског 
програма 29.11.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.01.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић  - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Никола Секуловић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Слађан Дивац, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Улога 
припреме у рециклажи отпада и одрживог развоја Србије", oдобрен на седници наставног већа 
07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.01.2018. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Ивана Петковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
утицаја процеса производње алуминијумских профила на животну средину", oдобрен на седници 
наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.01.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Филип Ристић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 

технологије браниће завршни рад под називом теме: "Значај рециклаже у заштити животне средине", 
oдобрен на седници већа студијског програма 07.07.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Александар Савић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Детекција препрека применом IR 
проксимити сензора", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2017. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Андријана Алексов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена геометријске оптике у 
медицини", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Лазар Бекчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Машински 

елементи браниће завршни рад под називом теме: "Развој 3D модела производа – електричне 
бицикле", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.01.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душан Вуковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике и примена прекидачких диода 
BA182 и BA244", oдобрен на седници већа студијског програма 25.10.2017. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.01.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Невена Ранђеловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Аеродинамика 
моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.01.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
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