
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај   из предмета Моторна возила  
браниће завршни рад под називом теме: "Отпори при кретању моторних возила", oдобрен на седници 
већа студијског програма дана 27.03.2014. год 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.03.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: Отпори при кретању моторних возила, oдобрен на 
седници већа студијског програма дана 27.03.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.03.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ивана Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: Сегменти обраде звука 
у Sound Fogre-u са становишта ITU-T . 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Манојловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Конвертори напона у фреквенцији". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Срђан Јовковић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор  
 
 
 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Драгана Стоилковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: 
"Заштита и унапређење животне средине". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.03.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Станиша Димитријевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Никола Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Стање и развој копнено-ваздушног транспорта у 
EU". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.03.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Бобан Рајић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Производне 
технологије браниће дипломски рад под називом теме: "Технологија израде делова ваљањем". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александра Давидовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу пословног објекта По+Пр+2+Пк у улици Светозара Марковића 14а у Нишу". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  
 
 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Бојан Благојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено-
пословног објекта П+1 у комплексу техничког прегледа у Алексинцу –Житовачки пут". 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.03.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александар Даниловић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Иван Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: Идејни пројекат реконструкције и 
надоградње стамбеног објекта П+3 у стамбени објекат П+4+Пк 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александар Даниловић - председник 
 2. мр Драган Перић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: Поморске и поморско-речне технологије транспорта 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Милош Нешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедија браниће дипломски рад под називом теме: Free Space Optics, као медијум за пренос 
мултимедијалног садржаја 
 Одбрана дипломског рада одржаће се 10.03.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Срђан Јовковић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Владан Савић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи 
мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: Контролисани позиви и 
MMS порука. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.03.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. мр Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Марко Милошевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: Улога националних 
институција у систему безбедности саобраћаја-стање и перспектива примене законских обавеза из 
области безбедности саобраћаја на подручју Житорађа. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.03.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  
 
 
 
 
 

 
 


