
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Оливер Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе 
за изградњу терена за рукомет у Белој Паланци", oдобрен на седници већа студијског програма 
26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Ненад Радисављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни  рад под називом теме: "Пословање резервним 
деловима у фирми Арива Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Ивана Радисављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни  рад под називом теме: "Превентивно и корективно 
одржавање машинских система у фирми Арива Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Сања Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Аналогна 
електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена операционих појачавача у колима са 
фреквентно зависном негативном повратном спрегом", oдобрен на седници већа студијског програма    
11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Бојана Лилић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Просторна организација дворишта 
вртића као предуслов за сигурност и безбедност деце", oдобрен на седници  већа студијског програма 
20.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милан Огњановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Употреба савремених CAD/CAM система у изради 
производ", oдобрен на седници  већа студијског програма 04.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милица Станојевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Улога и значај средстава у настави саобраћајног 
образовања деце", oдобрен на седници  већа студијског програма 20.08.2013. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић  - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

` 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Марко Крстић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Техника 
спајања делова браниће завршни  рад под називом теме: "Ласерско заваривање", oдобрен на седници  
већа студијског програма 23.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић  - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Павловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Монтажа и сервисирање рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике SSD 
дискова", oдобрен на седници већа студијског програма    26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић  - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Јелена Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност тракториста на подручју Мерошине", 
oдобрен на седници  већа студијског програма 07.07.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милан Марковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Едитовање Raw фотографијау програмском 
пакету Adobe Photoshop", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 9:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић  - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Зоран Ристић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Аутоматизација и роботика браниће завршни рад под називом теме: "Стање и могућности 
индустријске примене робота у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2017. год. у 9:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драган Мадић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електротехнике 1 браниће завршни рад под називом теме: "Методологија мерења статичког 
електрицитета у процесу производње кондиторских производа", oдобрен на седници већа студијског 
програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић  - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Стефан Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мерења у телекомуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Реализација 
виртуелног инструмента у софтверском пакету LabVIEW", oдобрен на седници наставног већа 
20.02.2017. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник  
2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Мирјана Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Ласерско заваривање", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић  - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Лазар Лазаревић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Стање загађености површинских вода код 
нас и у свету и утицај загађења на светска мора и океане", oдобрен на седници наставног већа    
26.06.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2017. 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 

 
Иван Прошић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 

дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Елементи корисничког искуства у изради web 
презентације", oдобрен на седници  већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Сања Лазић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 
материјали браниће завршни  рад под називом теме: "Камен као грађевински материјал са примерима 
употребе у пракси", oдобрен на седници  већа студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милош Милојевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Предности употребе објектно 
мапираних релација у компарацији са SQL језиком", oдобрен на седници наставног већа 18.09.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 

 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Давид Милутиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике и примена тајмера 
555", oдобрен на седници наставног већа 17.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Душан Стајић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 

материјали браниће завршни рад под називом теме: "Опекарски елементи и елементи испуне у 
грађевинарству, са освртом на међуспратне конструкције", oдобрен на седници наставног већа 
18.05.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Небојша Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Историјски развој агрегата код моторних возила", 
oдобрен на седници наставног већа 24.10.2017.. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Марија Михајловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност бициклиста на подручју ПУ 
Лесковац", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Јелена Станисављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност саобраћаја на подручју ПУ Врање са 
посебним освртом на бициклисте", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Љиљана Ивковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност саобраћаја на подручју ПУ Врање са 
посебним освртом на мотоциклисте", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Саша Предовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Кочиони системи код пољопривредних моторних возила", 
oдобрен на седници наставног већа 21.08.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милош Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Архитектура персоналних рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Дијагностика и 
одржавање хард диска употребом програма HD Sentinel", oдобрен на седници наставног већа 
28.03.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Марија Јовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Развој клијентског дела web 
апликације у Knockout.js", oдобрен на седници наставног већа 22.08.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Саша Петковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Мониторинг загађења и стање 
загађености у Србији са приказом инцидената загађења вода", oдобрен на седници наставног већа 
18.04.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.09.2017. 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 
 

Предраг Маринковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена PIR сензора у Arduino home 
security систему", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2017.. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
Марија Костић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Поузданост дистрибуираних 
оперативних система", oдобрен на седници  већа студијског програма 24.05.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.09.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић  - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  
 
 


