
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Тамара Абрамовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 

терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Уређење и организација 
паркирања у зони Дома здравља у Зајечару", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.06.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милена Миленковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај АБС система на 
стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 13.02.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Јована Алексов, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај врсте подлоге и 
услова пута на стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 13.02.2017. год.. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.06.2017. год. у 1130 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Стефан Минић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај компонената за 
ослањање моторних возила на њихову стабилност", oдобрен на седници наставног већа 13.02.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.06.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Ракић, студент студијског програма Грађевинске конструкције из предмета Завршни радови 

и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водовода и канализације за стамбени 
објекат По+П+3 у улици Јована Скерлића у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
18.05.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.06.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Обрадовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Могућности OleDb 
библиотеке на примеру C# апликације", oдобрен на седници већа студијског програма 19.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ана Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и процена ризика у блок 
сигнал д.о.о", oдобрен на седници већа студијског програма 10.10.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Предраг Павловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за 
изградњу улице Краља Милутина у Белој Паланци", oдобрен на седници већа студијског програма 
02.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

Павле Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Методе и технике системског тестирања 
софтвера", oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.06.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Александар Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 

предмета Базе података браниће дипломски рад под називом теме: "Репликација података преко MS SQL 
server I Proxy servera", oдобрен на седници већа студијског програма 19.04.2017. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 23.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Обрадовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Технике израде и 
очитавања баркодова у систему поште Србије на примеру Tošiba LSM машине", oдобрен на седници 
наставног већа 21.12.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.06.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Мартина Милијић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: Логистика отпадних материјала", oдобрен на седници 
већа студијског програма 09.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 



 
Обавештење 

о одбрани дипломског рада  
 

Саша Ђорђевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Комутациони системи браниће диполмски рад под називом теме: "Примена оптичких каблова у систему 
дигиталне централе", oдобрен на седници већа студијског програма 19.04.2017. год. 

Одбрана дипомског рада одржаће се 06.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Дејан Соврлић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: "Екоцентризам и 
управљање животним ресурсима", oдобрен на седници већа студијског програма 04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2017. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Станиша Димитријевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милета Илић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Процена 
степена губитака PV система напајања са становишта инвертора", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.05.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Младен Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме Поступак пројектовања јавног соларног пуњача 
мобилних телефона , oдобрен на седници већа студијског програма 21.12.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2017. год. у 1200 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јелена Јаковљевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе за 
изградњу улице Браће Југовић у Житорађи", oдобрен на седници већа студијског програма 18.04.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Јовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 

комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Контрола кућних апарата путем мобилног 
телефона", oдобрен на седници већа студијског програма 24.05.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Миљан Брковић, студент студијског програма Инжењерсво заштите животне средине  из предмета 

Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће  специјалистички рад под називом 
теме: "Усклађивање прописа РС са прописима ЕУ, управљања отпадом у области машинске индустрије", 
oдобрен на седници наставног већа 01.09.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.06.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

 
 
 
 
 

  


