
 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Слађана Младеновић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под 
називом теме Историја директива, мера и контроле индустријског загађења у ЕУ  , oдобрен на седници   
наставног већа   09.11.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.04.2016. год. у 1200 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић  - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Радосављевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Допринос и 
подизање квалитета сектору системског управљања отпадом у Републици Србији", oдобрен на седници 
већа студијског програма 03.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.04.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Стефан Манчић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Допринос високог 
образовања унапређењу стања у сектору систематског управљања отпадом у Републици Србији", 
oдобрен на седници већа студијског програма 03.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.04.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Мирослав Ољача, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "План управљања отпадом у 
индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 20.04.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.04.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Милош Радосављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Изазови у системима за производњу 
енергије и њихови изгледи за будућност", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.04.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Александар Муцуљ, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Компаративна анализа 
Call Control I Call Blocker апликација са становишта бизнис корисника", oдобрен на седници наставног 
већа 09.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.04.2016. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Милош Радивојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Хемингов код 7,4", oдобрен на 
седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Драган Јовановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под 
називом теме: "Увођење и примена НАССР стандарда у месари Магнум", oдобрен на седници наставног 
већа 28.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.04.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Жељко Лазаревић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Основи електронике браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике и примена биполарних 
транзистора са изолованим гејтом", oдобрен на седници наставног већа 12.05.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.04.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Милан Ставрић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 
прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за израду Al профила истискивањем", oдобрен 
на седници већа студијског програма 25.05.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.04.2016. год. у 1100 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Зоран Илић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за грађевинску 
дозволу улице Стевана Милетића у Новом Саду", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.04.2016. год. у 1230 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Томислав Павловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат улице Јована Јовановића 
Змаја у Сремској Митровици", oдобрен на седници већа студијског програма 25.01.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 

Зоран Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Дистрибуиране базе података браниће специјалистички рад под називом теме: "Конфигурација 
објектних база података", oдобрен на седници наставног већа 02.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.04.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 
 
 


