
Обавештење  
о одбрани дипломског рада  

 
 Александар Костадиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Технологија друмског саобраћаја браниће дипломски рад под називом теме: Анализа утицаја 
карактеристика товарног простора на показатеље рада возила“.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 31.01.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марјан Митић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат саобраћајних 
површина улице Браће Рибникар од улице Данила Киша до Футошке улице у Новом Саду".  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.01.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  
 

 
Обавештење  

о одбрани дипломског рада  
 

 Влада Рађеновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Монтажа и сервисирање рачунара браниће дипломски рад под називом теме: Хронологија развоја 
монитора за PC рачунаре “.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 27.01.2014. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Младен Рајковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Методе и 
средства мерења браниће завршни рад под називом теме: Врсте мерних прибора “.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић- ментор  

 
 
 
 



Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александар Михајловић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Урбана екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Загађење подземних вода и загађење изворишта пијаће воде.Анализа и утицај на урбану екологију и 
заштиту животне средине". 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.01.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Александар Даниловић - председник 
 2. мр Драган Перић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Саша Стаменковић, студент студијског програма Комуниакационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: Комплетни 
прорачун линка за пренос повратном дифузијом и системе радио фреквенцијске идентификације“.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.01.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марко Андрејевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Поступак 
конфигурације shoutcast и формирање станице e-радија за потребе VTS Nis “.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.01.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић- председник 
 2. др Срђан Јовковић, др Зоран Миливојевић, др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

  
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дијана Микић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Понашање возила под 
утицајем бочног ветра“.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.01.2014. 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  

 
 Небојша Манасијевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена Matlab 
алата за симулацију OFDM-a“.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.01.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марија Минић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа процеса и 
радњи у саобраћају са посебним освртом на скретање и окретање возила".  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.01.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Гордана Поповић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа стања 
безбедности саобраћаја у зони основних школа у Пироту". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.01.2014. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 
 
 
 
 


