
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милица Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун рада светлосних 
сигнала и регулисање саобраћаја на раскрсници улица Лава Толстоја и Стевана Сремца у Пироту", 
oдобрен на седници већа студијског програма 26.03.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.03.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милан Стојиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање квалитета услуге 
на линији Лесковац-Нови Сад АТП Симплон Лесковац", oдобрен на седници већа студијског програма 
26.03.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.03.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђела Флорић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Перспектива развоја саобраћајних система карата у 
јавном превозу", oдобрен на седници већа студијског програма 27.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.03.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Јанко Ристић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Применљивост Android оперативног 
система", oдобрен на седници већа студијског програма 12.02.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Војкан Златковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 
мреже браниће завршни рад под називом теме: "Појам, стандард и класификација модема са освртом 
на рад и подешавање модема HUAWEI ECHOLIFE HG520I за бежични приступ", oдобрен на седници 
већа студијског програма 25.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Ненад Иванов, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
безбедности деце у саобраћају на подручју Јужне Србије са предлогом мера за повећање 
безбедности", oдобрен на седници наставног већа 25.10.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.03.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Јосовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Развој web апликација у радном 
окружењу Laravel ", oдобрен на седници већа студијског програма 12.02.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.03.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милица Величковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Бање у Србији и њихов 
геотермални потенцијал", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.03.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Драгица Радовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Лоцирање 
сметњи у кабловској приступној мрежи мерним инструментом КМК-7", oдобрен на седници наставног 
већа 09.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.03.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић, др Зоран Величковић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Јован Младеновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Стандардизација и контрола квалитета браниће завршни рад под називом теме: "Интеграција 
стандарда ISO 14001 I 18001 и процена ризика у предузећу Djovani plast", oдобрен на седници већа 
студијског програма 20.04.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.03.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Александар Цанић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена 
рачунарског програма PC CRASH у експертизама саобраћајних незгода приликом судара возила", 
oдобрен на седници наставног већа 29.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.03.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марина Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Средства за манипулацију отпадом у 
рециклажним центрима", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.03.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милица Пешић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надградње 
стамбеног објекта Пр+2сп у стамбени објекат Пр+4сп+Пк у насељу Доња Врежина у улици Драгутина 
Петковића 10 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 04.12.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.03.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Катарина Спасић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Утицај проширења насеља Пантелеј на линије 
градског превоза", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.03.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милена Станојевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Уређаји за сепарацију отпадних 
материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Наташа Савић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Савремене технологије у функцији побољшања 
квалитета транспорта", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.03.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Савић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор 
 

 


