
 
Обавештење 

о одбрани дипломског рада 
 
 Душан Ђорђевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе 
података браниће дипломски рад под називом теме: „Базе података отвореног кода“.  

Одбрана дипломског рада одржаће се 29.03.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председниk 

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

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Иван Костадиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: „Стабилност и носивост виљушкара “  

Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Нада Стојановић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александра Тасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: „Даљинско грејање у Србији“. 
Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председниk 
2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Костадиновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: „Топлотни мостови у пројектовању 
енергетски ефикаснијих зграда“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Горан Станковић, студент студијског програма друмски саобраћај, браниће дипломски рад из 

предмета Безбедност саобраћаја под називом теме: Одређивање места судара саобраћајних незгода 
возила и пешака. 

Одбрана дипломског рада одржаће се дана 19.03.2013. год. у 13:30 часова пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Душан Митровић, студент студијског програма друмски саобраћај, браниће завршни рад из 

предмета Аутобазе и аутостанице под називом теме: Утврђивање броја потребних елемената основног и 
пратећег садржаја и категорије аутобуске станице у Сурдулици. 

Одбрана завршног рада одржаће се дана 19.03.2013. год. у 13:00 часова пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Ристић, студент електро одсека смера комуникационе технологије браниће завршни рад 

из предмета Мобилне комуникације, под називом теме: Основне карактеристике оптичких каблова код 
базних станица. 

Одбрана завршног рада одржаће се дана 15.03.2013. год. у 11:30 часова пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић, преседник 
2. др Петар Спалевић, члан 
3. др Срђан Јовковић, члан - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драган Ђикић, студент електро одсека смера комуникационе технологије браниће завршни рад из 

предмета Комутациони системи, под називом теме: Преносни медијуми у комутационим системима. 
Одбрана завршног рада одржаће се дана 15.03.2013. год. у 1100 часова пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић, преседник 
2. др Петар Спалевић, члан 
3. др Срђан Јовковић, члан - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Паун Цветковић, студент машинског одсека браниће дипломски рад из предмета Производне 

технологије, под називом теме: "Израда вратила према датом радионичком цртежу". 
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 13.03.2013. год. у 13:00 часова пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић, преседник 
2. мр Бобан Цветановић, члан 
3. др Томислав Маринковић, члан-ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Данијел Митровић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја, браниће 

специјалистички рад из предмета Експертиза саобраћајних незгода под називом теме: "Карактеристике 
саобраћајних незгода са учешћем бициклиста". 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 12.03.2013. год. у 13:30 часова пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Јелена Стаменковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја, браниће 

специјалистички рад из предмета Анализа безбедности саобраћаја под називом теме: "Улога 
међународних институција у систему безбедности саобраћаја". 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 12.03.2013. год. у 13:00 часова пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Миљан Тоцић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја, браниће 

специјалистички рад из предмета Динамика моторних возила под називом теме: "Понашање 
пнеуматика при кретању моторног возила у кривини". 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 12.03.2013. год. у 12:00 часова пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Драгана Михајловић, студент студијског програма Индустријска екологија, браниће 

специјалистички рад из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине под називом теме: 
"Конкретне мере за уштеду енергије у домаћинствима". 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 14:00 часова пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Љубиша Илић, студент студијског програма Индустријска екологија, браниће специјалистички рад 

из предмета Алтернативни извори енергије под називом теме: "Водоник као алтернативно гориво". 
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 1330 часова пред комисијом: 
1. мр Бобан Цветановић- председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Дијана Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: „Примена колица,приколица и вучних возила при 
претовару“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марија Ловић, студент машинског одсека браниће завршни рад из предмета Одржавање 

машинских система, под називом теме: Одржавање преса. 
Одбрана завршног рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 12:30 часова пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић, преседник 
2. мр Нада Стојановић, члан 
3. др Томислав Маринковић, члан - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Илија Бојић, студент електро одсека смера комуникационе технологије браниће завршни рад из 

предмета Комутациони системи, под називом теме: "Компарација ДКТС централа 20 и ДКТС 30". 
Одбрана завршног рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 12:00 часова пред комисијом: 
1. др Боривоје Милошевић, члан 
2. др Зоран Миливојевић, преседник  
3. др Срђан Јовковић, члан-ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Милојковић, студент електро одсека смера комуникационе технологије браниће завршни 

рад из предмета Оптоласерска техника, под називом теме: "Принцип рада дисплеја на бази течних 
кристала". 

Одбрана завршног рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 12:00 часова пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић, преседник 
2. др Зоран Миливојевић, члан 
3. др Дејан Благојевић, члан-ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Иван Бојић, студент електро одсека смера комуникационе технологије браниће дипломски рад из 

предмета Радио ТК системи, под називом теме: "ОРИС 11 софтверски пакет за праћање возила". 
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 05.03.2013. год. у 11:30 часова пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић, члан 
2. др Зоран Миливојевић, преседник  
3. др Срђан Јовковић, члан-ментор 

 
 
 
 
 


