
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Димитрије Вељковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Структура операција и захтеви у раду са 
контејнерима", oдобрен на седници већа студијског програма дана 21.02.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.05.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Дарко Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Техничко регулисање 
саобраћаја приликом извођења радова на подручју Зајечара", oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 05.12.2013. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.05.2014. год. у 17:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Стојковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа стања безбедности саобраћаја на 
територији општине Ћуприја и улога локалне заједнице у унапређењу безбедности саобраћаја", oдобрен 
на седници већа студијског програма дана 12.05.2014. год . 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.05.2014. год. у 16:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић- председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милена Живић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Утицај климатских фактора на безбедност 
саобраћаја са посебним освртом на ниске температуре", oдобрен на седници већа студијског програма 
дана 05.12.2013. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.05.2014. год. у 16:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Светозар Костић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Стојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Микроконтролери браниће завршни рад под називом теме: "Компарација микроконтролера 8051 и 
АТ89S8253", oдобрен на седници већа студијског програма дана 12.05.2014. год . 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.05.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Стојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Архитектура система заштите рачунарских 
мрежа", oдобрен на седници већа студијског програма дана 23.12.2013. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.05.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. мр Мирко Косанвић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Јован Павловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедија браниће завршни рад под називом теме: "Cubase дигитално и MIDI едитовање и 
продукција", oдобрен на седници већа студијског програма дана 18.03.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.05.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Срђан Јовковић - председник 
 2. мр Мирко Косановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Немања Ковачевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Зелена 
архитектура са освртом на изградњу пасивних кућа", oдобрен на седници наставног већа дана 
07.05.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.05.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ана Ковачевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Енергетски 
ефикасни објекти са освртом на еколошки одрживу градњу", oдобрен на седници наставног већа дана 
07.05.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.05.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завшног рада 

 
 Радица Станковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Кабловски ТК системи браниће завршни рад под називом теме: "Дигиталне мреже ISDN i DSL", oдобрен 
на седници већа студијског програма дана 07.04.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.05.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Никола Секуловић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завшног рада 

 
 Ана Савић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Кабловски ТК системи браниће завршни рад под називом теме: "Преносне карактеристике и примена 
коаксијалних каблова у комуникационим системима", oдобрен на седници већа студијског програма 
дана 25.11.2013. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.05.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Зоран Вељковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Планирање 
грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Појам 
колотрага,набора,улегнућа и бубрења на коловозу, начин санације и потребна механизација", oдобрен 
на седници наставног већа дана 25.04.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.05.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Мишић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Електронска управа у општини 
Неготин – примери и пракса", oдобрен на седници већа студијског програма дана 21.02.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.05.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Соња Андрић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Услови радне средине при 
обради ласером у предузећу НС РАДИЈАТОРИ", oдобрен на седници већа студијског програма дана 
07.04.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.05.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Димитрије Костић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Отпорност конекције на 
отказ праћењем објеката", oдобрен на седници наставног већа дана 22.04.2014. год . 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.05.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ненад Херцеговац, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Експлоатационе карактеристике транспортно-
манипулативних возила", oдобрен на седници већа студијског програма дана 27.03.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.05.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Милош Игњатовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће дипломски рад под називом теме: "Одржавање брусилице за 
равно брушење", oдобрен на седници већа студијског програма дана 07.05.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.05.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 


