
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Ђорђе Ђорђевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа 
услова за рад центара за обуку возача на територији Владичиног Хана“, oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 23.12.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.01.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Милан Станковић  - члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Жељко Бијелић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: „Анализа и примери паратранзита у јужној 
Србији“, oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Игњат Вељковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз  браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање ефикасности приградске линије 
Ниш – Островица у експлоатацији Ниш експрес ад“, oдобрен на седници већа студијског програма   
30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Марина Зафировић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Дефинисање елемената бенчмаркинга јавног 
транспорта путника“, oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Миливојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: „Малтер и малтерске смеше и 
материјали за малтерисање са приказима примера из праксе“, oдобрен на седници већа студијског 
програма 03.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.01.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. мр Даница Милошевић  - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Димитрије Јанковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Термоенергетика  браниће завршни рад под називом теме: „Принцип рада расхладних уређаја и 
њихова ефикасна примена у фирми Sonder dux“, oдобрен на седници већа студијског програма   
29.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.01.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Бобан Цветановић  - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Жарко Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Монтажа и сервисирање рачунара браниће дипломски рад под називом теме: "Контрола исправности 
меморије помоћу програма Mem Test 86 ", oдобрен на седници наставног већа 10.09.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.01.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Анђела Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун 12-битног униполарног Д-
А конвертора ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.01.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 

 


