
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Јовица Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи 
мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: „Пројектовање бежичних 
мрежа у NIS-u Ниш“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.02.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председниk 

2. др Даниела Миловић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Андрија Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат надградње стамбеног објекта 
По+П+4 у улици Краља Петра у Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председниk 
2. мр Наташа Савић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Санела Дејановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Одржавање котрљајних 
лежајева“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.02.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александар Симић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: „Реализација пословне телефонске 
мреже методом IP телефоније“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Петар Спалевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Јелена Минчић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: „Значај и поступак 
анализе оштећења на возилима при вештачењу саобраћајних незгода са пешацима“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.02.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Павле Гладовић - председниk 
2. др Томислав Маринковић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Стеван Ничић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Глобално 
загревање и утицај на екологију и заштиту животне средине“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.02.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Александар Даниловић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Милан Живановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Прерада 
градских отпадних вода са освртом на мале прерађиваче вода“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Александар Даниловић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Александар Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Микроконтролерски системи браниће специјалистички рад под називом теме: „Часовник са niksi 
цевима“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.02.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Боривоје Милошевић - председниk 
2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Владимир Радисављевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за надоградњу стамбеног објекта p+4у p+5+pk у улици Балканска 5 у Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.02.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ана Михаиловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за надоградњу стамбеног објекта p+4у p+5+pk у улици Орловића Павла 10 у 
Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.02.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Иван Бургић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: „Главни пројекат 
реконструкције улице Прокупачка у Блацу“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.02.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председниk 
2. мр Александар Даниловић - члан  
3. мр Драган Перић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Милорад Стаменковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Анализа ефикасности правилника и регулатива за издавање грађевинских дозвола“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председниk 
2. мр Драган Перић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Небојша Стојилковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета ВЕБ дизајн браниће завршни рад под називом теме: „Технике форматирања веб страница и 
ефекат визуелизацијe“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председниk 
2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Пејчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 
спајања делова браниће завршни рад под називом теме: „MAG заваривање челичних цеви DX55D за 
транспорт топлотне енергије“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Милош Ристић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Филип Минчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 
спајања делова браниће завршни рад под називом теме: „Тачкасто заваривање алуминијумских 
лимова“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.02.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Милош Ристић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Радић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Опто 
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Термовизијске камере“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Душан Симић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Реконструкција стамбеног објекта P+1 у 
стамбено пословни објекат P+3+Pk у селу Југбогдановац“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 05.02.2013 год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

Славенко Ђукић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Програмски алати за развој апликација браниће специјалистички рад под називом теме: „Програмски 
алати за управљање хидрауличном пресом-Lab VIEW“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.02.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
 
 
 
 


