
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Тамара Стојанов, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Специфичност 
саобраћаних незгода при налету на возило или препреку", oдобрен на седници наставног већа 
15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Јулија Антић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Поступак 
утврђивања штете на теретним моторним возилима и роби", oдобрен на седници наставног већа 
15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Јелица Ђокић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Клизање моторних 
возила", oдобрен на седници наставног већа 15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александра Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из 
предмета Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Вертикалне 
осцилације моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милица Богојевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Отпори при кретању 
моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милица Јовчић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај система за 
ослањање на кретање моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 10:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Александар Јанковић, студент студијског програма Комуниакционе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "SQL blob streamnig 
arhitektura", oдобрен на седници  наставног већа 23.09.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2014. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Боривоје Милошевић- председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Ненад Костић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Техника 
контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Системи за 
централно управљање на подручју града Ниша", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милан Антић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: "Могућност 
примене новог наставног плана и програма оспособљавања кандидата за возаче моторних возила по 
категоријама ауто-школе COROLLA trade", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александра Костић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа проласка 
возила кроз раскрсницу приликом вештачења саобраћајних незгода", oдобрен на седници наставног 
већа 22.08.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Светозар Костић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Неда Миланковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње 
стамбеног објекта П+3 у улици Шумадијске бригаде у Крагујевцу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 19.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић- председник 
 2. мр Драган Перић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александар Стаменковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
улице Ратка Митровића у Врању", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић- председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бојан Максимовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције 
винарије Топлички виногради у хотел високе категорије", oдобрен на седници већа студијског пеограма 
17.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милош Савић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа VoIP саобраћаја 
расподелом корисника на две IP централе", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2014. год. у 09:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић- председник 
 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Драган Илић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Анализа 
безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Улога елемената пасивне 
безбедности возила са посебним освртом на штитнике против подлетања возила", oдобрен на седници 
наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Бојан Крстић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Анализа 
безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: Врсте последица саобраћајних 
незгода – методологија утврђивања вредности материјалних последица , oдобрен на седници наставног 
већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александар Брајковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Методологија 
вештачења саобраћајних незгода са учешћем пешака", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. 
год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Саша Јовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне телекомуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Значај QoS у 
развоју мултимедијалних сервиса", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2014. 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  

 
 Јована Нешић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Савремене 
биолошке методе за пречишћавање градских отпадних вода", oдобрен на седници наставног већа 
23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Емил Илић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа друштвене 
прихватљивости примарне селекције отпада", oдобрен на седници наставног већа 04.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Бојан Филиповић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршног рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње 
обданишта и јаслица", oдобрен на седници наставног већа 17.12.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 24.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић- председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Лидија Јовић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: "Прерада биомасе у циљу заштите 
животне средине и стварања квалитетног горива", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Немања Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршног рад под називом теме: "Микроконтролерски систем за 
генерисање синусног сигнала", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 23.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић- председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Тања Денчић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди и 
технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Имплементација EMS и OHiS 
система управљања у фабрици Тигар Обућа", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марко Темељковски, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
реконструкције коловоза у улици у Дреновцу, општина Параћин", oдобрен на седници наставног већа 
11.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани завшног рада  
 

 Бобан Миленковић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће дипломски рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и 
надоградње П+О у П+1+Пк управне зграде пореска управа Јагодина", oдобрен на седници наставног већа 
13.10.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 23.12.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завшног рада  

 
 Анита Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће дипломски рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и 
надоградње пословног простора П+О пословно-стамбени обекат П+3+Пк у Алексинцу ул. Тихомира 
Ђорђевића", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 23.12.2014. год. у 10:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Мирјана Вукашиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Дискретизација сигнала у 
Матлаб окружењу" , oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Даниела Миловић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Бобан Петковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Напредне Веб и Интернет технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "Веб базирана 
евиденција исплата у јединицама поштанске мреже", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. 
год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 22.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић- председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Милош Станковић, студент студијског програма Енергетика из предмета Базе података браниће 
дипломски рад под називом теме: "Имплементација OLAP система – BUSINESS интелигенције", oдобрен 
на седници већа 24.11.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 17.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић- председник 
 2. др Срђан Јовковић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милош Томић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Изградња IPTV 
Middleware platforme, анализа поузданости и QoS", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.12.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Саша Васић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Проширење 
подсистема за IPTV у оквиру Headend platforme", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Никола Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике технологија комбинованог 
транспорта у ЕУ", oдобрен на седници већа студијског програма 08.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Радомир Милановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 
ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројектовање 
енергетски ефикасних система", oдобрен на седници већа студијског програма 19.05.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејан Благојевић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 
ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Енергетска 
ефикасност при производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије", oдобрен на седници већа 
студијског програма 30.09.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милена Пелић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Кретање друмских моторних возила по клизавом коловозу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 18.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Сања Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада и пословања предузећа 
Nevena Color d.o.o Лесковац са предлогом мера за побољшање пословања", oдобрен на седници 
наставног већа 29.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2014. год. у 15:30 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Светозар Костић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Ненад Видановић, студент студијског програма Грађевински инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за надоградњу стамбеног објекта По+Пр+3 у По+Пр+3+Пк у улици Крљевића 
Марка у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 19.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Наташа Савић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Јогрић Невена , студент студијског програма Грађевински инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције породичне куће 
у стамбено пословни објекат у насељу Доњи комрен у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 
13.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Наташа Савић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Братислав Петковић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко 
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Могући утицаји на 
животну средину у фабрици DN COMPANY", oдобрен на седници наставног већа 04.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.12.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Филипа Перић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надградње стамбеног објекта 
По+П+1 у стамбено пословни објекат По+П+3 у Нишу у улици Јеронимовој бр. 14", oдобрен на седници 
већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Никола Крстић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција и надоградња објекта По+П у 
По+П+3 у улици Марка Краљевића у Прокупљу", oдобрен на седници већа студијског програма 
23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Сузана Петковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Оцена стања 
безбедности саобраћаја у зонама школа на подручју Беле Паланке и предлози за унапређење 
безбедности саобраћаја", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.12.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бојана Секуловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 
терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Примена савремених 
система у решавању потреба за паркирањем", oдобрен на седници већа студијскиг програма 18.11.2014. 
год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.12.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  


