
Обавештење 
 о одбрани специјалистичког рада 

 
Ненад Цајић, студент студијског програма Индустријска екологија   из предмета Еко стандарди и 

технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: Циљеви Европске уније у области 
индустријско- инжењерске екологије“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.11.2013. год. у 1100 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић- ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Александар Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: Хендовер у 
мобилној телефонији“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.11.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 

2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Срђан Јовковић- ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Александра Ћирић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: Утицај отпора ваздуха на кретање моторних возила“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.11.2013. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. мр Нада Стојановић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић- ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Иван Јовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Примена 
микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: Организација екстерне меморије код 
микроконтролера серије MCS - 51“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 19.11.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 

2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Зоран Миливојевић- ментор  

 
 
 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Бојан Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Сигурност у рачунарским мрежама браниће специјалистички рад под називом теме: Примена 
дигиталног потписа у различитим врстама докумената“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.11.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 

2. др Зоран Величковић - члан 
3. мр Мирко Косановић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миодраг Божић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: Компаративна анализа карактеристика Mobile 
Press-a i Mobify platforme“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Миљана Миленковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: Енергетска 
ефикасност зграда ,примена у свету и код нас са анализом примера“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.11.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић- ментор  

 
Обавештење 

о одбрани дипломског рада 
 
 Милош Срдановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће дипломски рад под називом теме: Унутрашња контрола превоза опасних 
роба у аутотранспортном предузећу“.  

Одбрана дипломског рада одржаће се 07.11.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Иван Димитријевић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко 
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: Управљање процесима у 
животној средини имплементацијом стандарда ISO 14000“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.11.2013. 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 
 
 Марко Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: Дефектажа машинских 
система“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Милош Ристић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Славко Новковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: Анализа 
ефикасности поступка издавања грађевинских дозвола са освртом на бесправну изградњу објекта и 
важеће зѕконске прописе“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.11.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 

2. мр Александар Даниловић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Саша Цветановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: Рециклажа 
електронског одпада у функцији заштите животне средине“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.11.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Снежана Милић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: Могућности 
примене новог система обуке кандидата на територији Јужног Баната“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.11.2013. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Милица Костић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: Анализа рада 
центара за обуку кандидата за возаче на подручју јужне Србије“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.11.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Владимир Ристић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: Услови за 
рад центара за обуку возача и неопходна средства у обуци кандидата за возаче“.  
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.11.2013. год. у 10:30 пред комисијом: 
 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Бошковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 
терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: Утврђивање,приказ и 
анализа детерминанти паркирања на паркиралишту у центру Власотинца“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 01.11.2013. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. мр Нада Стојановић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 
 
 
 


