
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Миодраг Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Специфичности геометрије, облика и врсте 
материјала за пнеуматике који се користе у зимским и летњим условима", oдобрен на седници већа 
студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.11.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић  - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

 Стеван Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај 
интерливинг технике на вероватноћу грешке у телекомуникационим системима", oдобрен на седници 
наставног већа 04.04.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.11.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Душан Стефановић, др Зоран Величковић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Младен Вељковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Одрживи равој браниће завршни рад под називом теме: "Анализа одрживости управљања 
алуминијумским отпадом у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма      
09.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.11.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Данијел Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "LESS као алат за управљање 
CSS кодом", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.11.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Здравковић, студент студијског програма Заштита животне средине  из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду запослених у предузећу ЈКП Наисус", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2018. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.11.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ненад Гогић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност 
и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду у 
машинској радионици за радно место стругар, бравар, вариоц", oдобрен на седници већа студијског 
програма 22.10.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.11.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Марија Потић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност 
и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду - радно 
место ватрогасац", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.11.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Михајло Јотић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске 
и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун слабљења и нивоа 
сигнала у разводном делу мреже кабловског дистрибутивног система типа звезда", oдобрен на 
седници већа студијског програма 22.10.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.11.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Лазар Пешић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја 
браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју Лебана 
са посебним освртом на јавни и саобраћајни ризик", oдобрен на седници већа студијског програма 
24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.11.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Јован Гајић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Могућност примене рециклираног стакла", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 02.11.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
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