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О Д Л У К А 

У складу са одлукама Наставно-научног већа, студенти са Одсека за рачунарску технику и 

информатику и студенти са Одсека за софтверско инжењерство, обавештавају се да завршне 

радове на основним академским студијама могу да раде код следећих предметних наставника 

са Катедре за рачунарску технику и информатику (у даљем тексту РТИ): 

1. Проф. др Јован Ђорђевић, редовни професор 

2. Проф. др Зоран Јовановић, редовни професор 

3. Проф. др Вељко Милутиновић, редовни професор 

4. Проф. др Владимир Благојевић, ванредни професор 

5. Проф. др Мирослав Бојовић, ванредни професор 

6. Проф. др Драган Милићев, ванредни професор 

7. Проф. др Бошко Николић, ванредни професор 

8. Проф. др Јелица Протић, ванредни професор 

9. Проф. др Игор Тартаља, ванредни професор 

10. Проф. др Мило Томашевић, ванредни професор 

11. Доц. др Драган Бојић, доцент 

12. Доц. др Павле Вулетић, доцент 

13. Доц. др Славко Гајин, доцент 

14. Доц. др Ђорђе Ђурђевић, доцент 

15. Доц. др Захарије Радивојевић, доцент 

16. Доц. др Милош Цветановић, доцент 

Теме завршних радова се дефинишу у договору студената са изабраним ментором. На веб 

страници катедре налазе се предлози неких могућих тема, али се у договору са менторима 

могу дефинисати и друге теме на предлог кандидата или ментора. 

Студенти, који желе да приступе изради завршног рада, могу изузетно да изаберу за 

руководиоца завршног рада (ментора) и наставника са друге катедре, код кога су полагали 

предмет на основним академским студијама, из области електротехнике и рачунарства, али 

искључиво уз сагласност Шефа Катедре за РТИ.  

Уколико је руководилац израде завршног рада (ментор) ван наведеног списка ментора са 

Катедре за РТИ, студент је дужан да приликом дефинисања теме, а ПРЕ ПОЧЕТКА израде 

завршног рада, у договору са изабраним ментором, пошаље писменим путем предлог назива 

теме и кратак опис теме (образложење теме), као и циљеве завршног дипломског рада шефу 

Катедре за РТИ, након чега ће студент и предложени ментор у најкраћем року добити одговор 

Катедре за РТИ на предложену тему. 

      Шеф Катедре за рач. технику и информатику, 

      Мило Томашевић, ванредни професор 


