
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милица Тодоровић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Термички 
третман отпадног материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бојана Макрагић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Сет-ресет и самосинхронишући 
скремблери", oдобрен на седници већа студијског програма 20.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.03.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бранимир Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: 
"Геотермални потенцијали Србије", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић- председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Слободан Вулић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Управљање возним парком применом 
телематике", oдобрен на седници већа студијског програма 12.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Стефан Радуловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада и пословања 
предузећа САНЕЛ из Крагујевца", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.03.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марко Пантић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мрежни оперативни системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Употреба РДС 
технологија у хетерогеном окружењу", oдобрен на седници већа студијског програма 12.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић- председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Никола Богдановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: 
"Геотермални извор – Нишка Бања", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Милица Цветковић- председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Новак Влаховић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Изградња хостела са паркирним 
уређењем простора у рекреативно - спортску функцију", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Христина Тасић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Извора и Крупца у општини Пирот", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.03.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Нешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике оптичких каблова 
и мерење параметара савременим инструментима", oдобрен на седници већа студијског програма 
20.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.03.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Иван Јушковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "ТЕТРА систем у условима 
ванредне ситуације", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић- председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Срђан Милетић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: "Искоришћеност биомасе за 
производњу енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.03.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић- председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ана Зарић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 
регулатива за грађење и одржавање градске инфраструктуре браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Нормативна регулатива о против-пожарној заштити". Материјали и извођење у пракси , oдобрен 
на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.03.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић- председник 
 2. мр Драган Перић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Драган Николић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Санирање, подстицање 
избегавања и смањивања настајања отпада", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. 
год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.03.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Милица Цветковић- председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  


