
Обавештење  
о одбрани завршног рада  

          Милица Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
 из предмета Еко стандарди и технички прописи  браниће завршни рад под називом теме: „Могући 
утицаји на животну средину у области индуструјско инжењерске екологије“ . 
         Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  др Станиша Димитријевић - председниk 
          2. др Аница Милошевић - члан    
          3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
  

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Марија Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
 из предмета Еко стандарди и технички прописи  браниће завршни рад под називом теме: „Мере 
заштите животне средине у области индустријско инжењерске екологије“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
          1.  др Александра Боричић - председниk 
          2. др Аница Милошевић - члан    
          3. мр Слађана Недељковић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Наташа Ђурић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање  из 
предмета Алтернативни извори енергије  браниће завршни рад под називом теме: „Ветрогенератори 
будућности“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  мр Слађана Недељковић - председниk 
          2. мр Бобан Цветановић - члан    
          3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Славиша Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система  браниће завршни рад под називом теме: „Примена вибродијагностике 
у утврђивању стања радне исправности  пумпних агрегата“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Милош Ристић - председниk 
          2. мр Бобан Цветановић - члан    
          3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 
  



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Јелена Ђикић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Одржавање 
машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Термовизијска контрола као вид 
превентивног одржавања опреме у HE Vrla 3“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
          1.  мр Милош Ристић - председниk 
          2. мр Нада Стојановић - члан    
          3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
  

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Милан Илијев, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: „Технике тунеловања IPv6 
мреже“. 
          Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  мр Мирко Косановић - председниk 
          2. др Зоран Величковић - члан    
          3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
  

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Драган Ристић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Радиотехника  браниће завршни рад под називом теме: „Расејање код СМАРТ антена“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Миливојевић - председниk 
          2. др Зоран Величковић - члан   
          3. др Срђан Јовковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Милан Јоксимовић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Путеви браниће 
завршни рад под називом теме: „Пројекат саобраћајне сигнализације улице Бошка Југовића у 
Прокупљу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
1.  мр Нада Стојановић - председниk 
2. др Дејан Богићевић - члан    
3. мр Драган Перић - ментор  

 
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Јасмин Бахтовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације  браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за пословно стамбени објекат По + П + 2 + Пк“.  
          Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  мр Драган Перић - председниk 
          2. мр Виолета Стојановић - члан    
          3. др Данијела Златковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Никола Милановић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине  браниће специјалистички рад под називом теме: „Постројења за 
прераду воде за пиће са освртом на воде Војводине“.  
          Одбрана специјалстичког рада одржаће се 12.07.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
          1.  мр Александар Даниловић - председниk 
          2. мр Виолета Стојановић - члан    
          3. др Данијела Златковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Милан Цветковић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине  браниће специјалистички рад под називом теме: „Утицај 
саобраћајница на загађење буком и загађење животне средине и могућа решења“. 
          Одбрана специјалстичког рада одржаће се 12.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  мр Драган Перић - председниk 
          2. мр Виолета Стојановић - члан  
          3. др Данијела Златковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Срђан Дојчиновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство  из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат реконструкције 
складишта у пословно стамбени простор“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Драган Перић - председниk 
          2. мр Виолета Стојановић - члан    
          3. др Данијела Златковић - ментор 
  
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Бранислав Михајловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технлогије  из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: „Прекидни систем код 
микроконтролера АТ89S53“.  
          Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Величковић - председниk 
          2. др Боривоје Милошевић - члан    
          3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Никола Ивановић, студент студијског програма Комуникационе технологије  из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Употреба PLC технологије у приступним 
мрежама“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
          1. др Зоран Миливојевић - председниk 
          2. др Никола Секуловић - члан    
          3. др Срђан Јовковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Милан Станојковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета 
Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: „Примена ласера у 
индустрији“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2013. год. у 10:00 пред комисијом:  
          1.  др Станиша Димитријевић - председниk 
          2. мр Слађана Недељковић - члан    
          3. др Аница Милошевић - ментор 
  
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Немања Филиповић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја  из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: „Елементи пасивне и 
активне безбедности пута као фактора безбедности саобраћаја“. 
          Одбрана специјалстичког рада одржаће се 11.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  др Павле Гладовић - председниk 
          2. др Томислав Маринковић - члан    
          3. др Дејан Богићевић - ментор 
  
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Павле Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање пословања аутотранспортног 
предузећа АД Сокопревоз из Сокобање“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
          1.  др Станиша Димитријевић - председниk 
          2. др Дејан Богићевић - члан    
          3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Александар Пејчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Алати и 
прибори браниће завршни рад под називом теме: „Алати за обраду гуме пресовањем“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  др Аница Милошевић - председниk 
          2. мр Бобан Цветановић - члан    
          3. мр Слађана Недељковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Драгутин Бадњар, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Алати и 
прибори  браниће завршни рад под називом теме: „Алати за обраду пластике дувањем“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Бобан Цветановић - председниk 
          2. др Аница Милошевић - члан    
          3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
  

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Милан Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
WEB дизајн браниће завршни рад под називом теме: „Утицај RSS feed-a на Page Rank veb странице“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Миливојевић - председниk 
          2. др Зоран Величковић - члан    
          3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 
 
 
  



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Марко Стојиљковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање  из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: „Финална, 
секундарна и примарна енергија у Републици Србији“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
          1.  др Аница Милошевић - председниk 
          2. мр Слађана Недељковић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Катарина Живановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање  из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: „Национална 
стратегија обновљивих извора енергије и подстицајне мере“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1.  др Аница Милошевић - председниk 
2. мр Слађана Недељковић - члан    
3. др Александра Боричић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Тијана Радосављевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Мерење и контрола загађења  браниће завршни рад под називом теме: 
„Мерење емисија загађујућих материја у ваздух из стационарногемитера фабрике СИМПО – ШИК  Д.О.О 
Куршумлија“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Бобан Цветановић - председниk 
          2. мр Виолета Стојановић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор 

 
  

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Мирјана Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије  из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: „Пренос RF сигнала 
оптичким путем“. 
          Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.07.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Миливојевић - председниk 
          2. др Дејан Благојевић - члан    
          3. др Даниела Миловић - ментор 

  



Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Сузана Рајковић Лилић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање  из предмета Управљање отпадом  браниће завршни рад под називом теме: „Енергија 
комуналног отпада – депонијски гас“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 15:00 пред комисијом:  
          1.  др Аница Милошевић - председниk 
          2. мр Бобан Цветановић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Дејан Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Механизација 
претоварно транспортних радова браниће завршни рад под називом теме: „Процедуре и упутства за рад 
са виљушкарима“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 14:30 пред комисијом:  
          1.  др Томислав Маринковић - председниk 
          2. мр Слађана Недељковић - члан    
          3. мр Бобан Цветановић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Стефан Ранчић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: „Примена аутоматски вођених возила у савременом 
претовару“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
          1.  др Дејан Богићевић - председниk 
          2. мр Милош Ристић - члан  
          3. мр Милош Ристић-  ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Никола Шепа, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
Администрирање рачунарских мрежа браниће завршни рад под називом теме: „Анализа рада 
програмског пакета NEWT- Nessus Windows Technology“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  др Душан Стефановић - председниk 
          2. др Зоран Величковић - члан   
          3. мр Мирко Косановић - ментор  
 
 



Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
          Никола Николов, студент студијског програма Комуникационе технологије  из предмета Дигитални 
телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа сметњи и 
отклањање на бакарним кабловима имплементираним у ТК мрежи“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Миливојевић - председниk 
          2. др Дејан Благојевић - члан   
          3. др Срђан Јовковић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Милена Стојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
Опто ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Рефлексиони оптички сензори у 
систему обезбеђења простора“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  др Зоран Величковић - председниk 
          2. др Срђан Јовковић - члан    
          3. др Дејан Благојевић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Милена Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Анализа безбедности саобраћаја на територији 
општине Неготин“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2013. год. у 10:00 пред комисијом:  
          1.  др Томислав Маринковић - председниk 
          2. мр Нада Стојановић - члан    
          3. др Дејан Богићевић - ментор 

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Далибор Томић, студент студијског програма Савремене рачнарске технологије  из предмета Базе 
података  браниће завршни рад под називом теме: „Пословна интелигенција и подршка у одлучивању“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
          1.  др Срђан Јовковић - председниk 
          2. др Никола Секуловић - члан    
          3. др Боривоје Милошевић - ментор  

  
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Милан Миладиновић, студент студијског програма Комуникационе технлогије  из предмета 
Радиотехника браниће завршни рад под називом теме: „Расејање код параболичних антена“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
          1.  др Никола Секуловић - председниk 
          2. мр Данијела Алексић - члан  
           3. др Срђан Јовковић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Марија Миленовић, студент студијског програма Комуникационе технлогије  из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Ћелијски концепт базних станица“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
          1.  др Дејан Благојевић - председниk 
          2. мр Данијела Алексић - члан    
          3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада  

 
          Ненад Стојић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: „Радна околина и безбедност и здравље на раду у 
фабрици KOPEX Min-Liv A.D- виљушкариста“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  мр Слађана Недељковић - председниk 
          2. мр Милош Ристић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног  рада 

 
          Александар Живковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета 
Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: „Радна околина и безбедноси и здравље на 
раду у фабрициKOPEX MIN LIV AD NIS радник на мосној дизалици“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Слађана Недељковић - председниk 
          2. мр Милош Ристић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор  

  
 
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Марко Витковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: „Радна околина и безбедноси и здравље на раду у 
фабрициKOPEX MIN AD при раду са индукционим пећима“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
          1.  мр Слађана Недељковић- председниk 
          2. мр Милош Ристић - члан    
          3. др Александра Боричић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
          Богдан Марјановић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Паркирање и 
термнали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: „Анализа рада аутобуске 
станице у Лесковцу са предлогом мера за побољшање пословања“. 
          Одбрана завршног рада одржаће се 03.07.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
          1.  мр Нада Стојановић - председниk 
          2. мр Милош Ристић - члан    
          3. др Дејан Богићевић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани дипломског рада  

 
          Јована Нешић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће дипломски рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта По+П + 4 у По +П+ 6 у улици Сомборска у Нишу". 
          Одбрана дипломског рада одржаће се 02.07.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
          1.  мр Виолета Стојановић - председниk 
          2. др Станиша Димитријевић - члан    
          3. др Данијела Златковић - ментор 

 


