
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Крстић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Улога гравитационих транспортера у претовару – 
примери из праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат реконструкције улице 
Бранка Цветковића у Панчеву", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Тамара Матијашевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат изградње улице Душана 
Јерковића у Врању", oдобрен на седници већа студијског програма 19.12.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. 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  

 
Срђан Ранђеловић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
изградње улице Војводе Мишића у Лесковцу", oдобрен на седници наставног већа 09.11.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.07.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Марко Живић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена IP камера у 
мрежним системима образовања", oдобрен на седници наставног већа 23.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић, др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стеван Младеновић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом 
теме: "Фотонапонски on grid системи напајања у енергетском систему Републике Србије", oдобрен на 
седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Кликовац, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Регенерација braunfilda,студија 
случаја- локација некадашње ЕИ у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 11.11.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миша Николић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Мерење 
интензитета сунчевог зрачења андроид апликацијом Luxmetar на површини соларног панела типа Solo 
Line 36/80-150w", oдобрен на седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Компаративна анализа 
параметара микроконтролера i8051 I AT89C5115", oдобрен на седници већа студијског програма 
28.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Душан Митровић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа безбедности 
саобраћаја на подручју Сурдулице са посебним освртом на утицај алкохола", oдобрен на седници 
наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.07.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Живковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова браниће завршни рад под називом теме: "Спој челика и стакла остварен лепљењем", 
oдобрен на седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.07.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Душан Милојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа утицаја 
кашњења, варијације кашњења на квалитет стримованог видеа", oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.06.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.07.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић, др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Гоца Стојановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење ваздуха крупним честицама и 
тешким металима и утицај на земљиште и животну средину", oдобрен на седници већа студијског 
програма 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.07.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Владимир Стаменковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа органске материје из 
орпадних производа фабрика прехрамбене индустрије", oдобрен на седници већа студијског програма 
08.01.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Манчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за грађевинску дозволу стамбеног 
објекта По+П+4 у Пироту", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.07.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Дејан Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и 

околина браниће завршни рад под називом теме: "Токови управљања отпадом на аеродрому Никола 
Тесла Београд", oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.07.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Цветановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за извлачење", oдобрен на седници већа 
студијског програма 17.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.07.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Ивана Трајковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Технологија управљања отпадом браниће специјалистички рад под називом теме: "Енергане 
на био гориво", oдобрен на седници наставног већа 12.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Младен Панчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за 
новопројектовани објекат По+П+4 у улици Ћирила и Методија у Пироту", oдобрен на седници већа 
студијског програма 15.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљан Маслаковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме Израда сајта у програму Adobe Dream Weaver, 
oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Ћирковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Хакерске методе за контролу рада 
рачунара", oдобрен на седници већа студијског програма 02.02.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Небојша Милосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа параметара 
QoS I QoE при видео стримингу у окружењима VLC I Windows media plejera", oдобрен на седници 
наставног већа 28.03.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Дејан Вељковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Будућност коришћења водених ресурса", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.07.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Цветковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Отпад као 
енергент", oдобрен на седници већа студијског програма 20.04.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Ђокић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмскг 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање квалитета услуга на 
међуградској линији Бор – Београд СП Еуро – лин из Параћина", oдобрен на седници већа студијског 
програма 29.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.07.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милош Митић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија, браниће специјалистички рад под називом теме: "Одрживо грађење уз примену савремених 
материјала у грађевинарству", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.07.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 
 
 


