
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бојан Митов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска 

техника браниће завршни рад под називом теме: "Ротациони систем за детекцију покрета", oдобрен на 
седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Драган Тривунац, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат инсталације водовода и 
канализације за надградњу стамбеног објекта По+П+2 у По+П+4 у насељу Доброта, Котор, Црна Гора", 
oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Јеремић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена IC даљинске контроле уређаја 
на примеру импровизоване паметне куће", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Јасмина Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "API подржани у 
HTML 5", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Анита Манојловић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко 

стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Имплементација 
стандарда заштите животне средине и предузете мере за безбедност и здравље на раду у ауто сервису 
БЕКАН", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.10.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Андрија Андрејић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова браниће завршни рад под називом теме: "Ласерско заваривање-примери из праксе", 
oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Зоран Јовановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Прерада и коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Третман отпадног уља у ЈКП Горица, Ниш", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-ласерска 

техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена ласера у навигационим системима", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.12.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Предраг Степановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-

ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Савремена LED расвета", oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.12.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ђорђе Мунћан, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производних 
резултата сектора транспорта рудника бакра Мајданпек д.о.о", oдобрен на седници већа студијског 
програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Грујић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Интелигентни системи на моторним возилима", oдобрен на 
седници већа студијског програма 15.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2015. год. у 10:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владан Миленковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат трибина 
фудбалског стадиона у Бабушници – елаборат противпожарне заштите", oдобрен на седници већа 
студијског програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Зоран Живановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Интегрисање MATLAB 
SIMULINK 3D модела у мултимедијалну Web платформу", oдобрен на седници наставног већа 17.04.2015. 
год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.10.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Боривоје Милошевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Дејан Благојевић, др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Славиша Димитријевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Техно-
економска анализа исплативости енергије океана", oдобрен на седници већа студијског програма 
15.05.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић- председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Лазар Лазаревић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе пута 
између Звездана и Гамзиграда у општини Зајечар", oдобрен на седници већа студијског програма 
11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Криптовање e-poste open-source 
resenjem GnuPGK", oдобрен на седници већа студијског програма 14.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2015. год. у 1200 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић- председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Маријана Радосављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Пословање резервним 
деловима у Југопревозу", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Менаџмент и информациони 
системи у одржавању машинских система", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Владица Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа перформанси 
мултикаст саобраћаја у софтверском пакету OPNET", oдобрен на седници наставног већа 18.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.10.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Наташа Боричић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Обновљиви дисперзивни извори браниће завршни рад под називом теме: "ПВ системи и 
напајање саобраћајних знакова са изменљивим садржајем порука", oдобрен на седници већа студијског 
програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Ђокић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Допринос еко-индустријских 
паркова смањењу загађења животне средине са становишта стандарда енергије и околине", oдобрен на 
седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Судимац, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Обновљиви и дисперзивни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: 
"Принципи пројектовања фотонапонског система напајања у дисперзивним срединама", oдобрен на 
седници већа студијског програма 24.03.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и регулисање 

саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Техничко регулисање саобраћаја за 
време извођења радова на путу у улици Станоја Бунушевца у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 15.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 9:30 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Тодоровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 

регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Техничко регулисање 
саобраћаја на делу улице Војводе Момчила и Српских владара у Пироту", oдобрен на седници већа 
студијског програма 18.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2015. год. у 9:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јелена Богојевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју 
града Зајечара", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 18:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Љубеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање квалитета јавног градског 
превоза у Бору", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 17:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић- председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Милојевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа издувних гасова од возила, 
пример град Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 16.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 17:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Алекса Стевановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Одређивање ризика на путној мрежи на подручју 
града Врања", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. 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  

 
Ненад Блажић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање квалитета превоза на 
међумесној територији линија Прокупље – Београд АД Ниш- експрес", oдобрен на седници већа 
студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Лакетић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за 
новоизграђени објекат По+П+1+Пк, Првоборачка бб Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Драган Перић- председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Коцић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција и изградња пословног објекта 
По+Пр+2+Пк у улици Булевар Немањића у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Петковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Теговишта и Мрвице у општини Владичин Хан", oдобрен на седници већа 
студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Лазар Пешић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 

дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Примена Android Desing Support библиотеке у поступку 
дизајнирања web страница", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Петровић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе 
за изградњу улице Благоја Паровића у Врању", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2015. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће завршни рад под 
називом теме: "Примена аналитичког хијерархијског процеса у вредновању електричних, хибридних и 
аутомобила са СУС моторима", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2015. год. у 10:00 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Филип Васиљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат адаптације и 
надоградње стамбеног објекта П+0 у стамбено пословни објекат П+3+Пк у улици Змај Јовина у 
Власотинцу", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милош Ћирић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "Развој web 
апликације у Zend MVC framework-u", oдобрен на седници наставног већа 29.06.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Соларна 
постројења и њихова примена", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2015. 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  

 
Миона Боричић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Потенцијали 
соларне енергијеу региону јужне и југоисточне Србије, примери добре праксе", oдобрен на седници 
већа студијског програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић- председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бојан Стефановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика за радно 
место ватрогасац-спасилац у министарству унутрашњих послова Републике Србије", oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић- председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милица Првуловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за пробијање и просецање лима", oдобрен на 
седници већа студијског програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2015. год. у 10:30 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Стошић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Основе рачунарске технике браниће завршни рад под називом теме: "Реализација универзалног 
померачког регистра", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић, мр Данијела Алексић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Иван Динић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење SVG-a u Web окружењу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Тијана Радосављевић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 

коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: "Третман комуналног 
отпада у општини Куршумлија и анализа стања", oдобрен на седници наставног већа 15.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.10.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Митић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Утицај 
инвертора на укупне губитке PV система напајања", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Михаела Чаминска, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: 
"Корозија и заштита конструкција у експлоатацији", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бобан Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за екструдирање цеви од термопластичних 
материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ана Милојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и 

околина браниће завршни рад под називом теме: "Искоришћење биоразградивог отпада", oдобрен на 
седници већа студијског програма 22.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марјан Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена ваљкастих транспортера - примери из 
праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 09.02.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 

терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада аутобуске 
станице у Пироту и предлог мера за унапређење рада", oдобрен на седници већа студијског програма 
07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Перица Федершпил, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Софтверски алати за 
надгледање саобраћаја и пропусног опсега на активним мрежним уређајима", oдобрен на седници 
наставног већа 23.06.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.10.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јована Јогрић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Подстицај одговорности у 
настојању смањивања отпада у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић- председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Никола Шепа, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни оперативни системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Упоредна анализа рада 
апликација у desktop, virtuelnom i Cloud окружењу", oдобрен на седници наставног већа 29.06.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.10.2015. год. у 1230 пред комисијом:  
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марија Марковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Предлог мера за 
унапређење безбедности саобраћаја у зони средњих школа у Бабушници", oдобрен на седници 
наставног већа 20.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Данијела Јованчевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: Оцена стања 
безбедности саобраћаја на подручју Зајечара са предлогом мера за повећање безбедности саобраћаја, 
oдобрен на седници наставног већа 18.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.10.2015. год. у 1130 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Сандра Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Мерење и 
испитивање корозије", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2015. год. у 1100 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: Примена и карактеристике 
електроерозионе обраде, oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 
 
 
 


