
Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Јовица Малајесковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: Технологија одржавања 
стругова 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.02.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић- ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Бранислав Самарџић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње хостела 
По + П + 2 + Пк у улици Јастребачка 6 у Нишу". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Жељко Рајчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње стембеног објекта 
П+2+Пк у стамбени објекат П+4+Пк у улици Хиландарској у Нишу на кп.4588-4 К.О.О. Ниш – Бубањ". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.02.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Александар Даниловић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Филип Радић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска 
техника браниће завршни рад под називом теме: "Узроци слабљења сигнала у оптичком влакну".  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.02.2014. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Срђан Јовковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
 Емил Вацев, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови 
и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и канализације за 
реконструкцију обданишта Цветић у Нишу “.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.02.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Оливера Маринковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: Физички слој WIMAX-
a “.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.02.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 
 
 
 


