
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марина Стефановић, студент студијског програма Грађевинско инжењрство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације и реконструкција стамбеног објекта у Нишу у улици Студеничка бб“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Александар Даниловић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Далибор Пејковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Главни пројекат прилаза паркинг простора из 
улице Војске Југославије у Алексинцу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.04.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Татјана Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Реконструкција стамбеног објекта P+1 у 
стамбено пословни објекат спратности P+3+PK у Кучеву “  

Одбрана завршног рада одржаће се 29.04.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Саша Недељковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Дигитални RR уређај за дотур 
модулације радио предајника“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Боривоје Милошевић - председниk 
2. др Зоран Миливојевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Анита Ивковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Анализа међуградске линије АПС 
ТУРБОТРАНС Бојник са прегледом организационо технолошких мера за успешније пословање“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 18:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Виденовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Мера за побољшање рада и пословања 
предузећа LEKON на приградској линији PAS Nis-Hum“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013 год. у 17:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председниk 
2. др Томислав Маринковић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Европски прописи у друмском 
саобраћају“   

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 17:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Алфред Рудовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 

транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: „Анализа и оцена међународног 
транспорта у Југоисточној Европи“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 16:30 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Емилија Цветковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Одређивање ризика у друмском 
саобраћају на подручју града Ниша“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 16:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Данијел Костадиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 

регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: „Одређивање капацитета и 
нивоа услуге деонице пута Ниш – Гаџин Хан“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 15:30 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: „Висећи транспортери са затвореном контуром 
стазе“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013 год. у 15:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Данијела Јованчевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Анализа безбедности саобраћаја на подручју 
Пирота у зони основне школе Свети Сава “  

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председниk 
2. др Александра Боричић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Дарко Здравковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Пројектовање CWDM i 
DWDM мрежа са EDFA појачавачима“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Петар Спалевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стојан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 

комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Централни систем за управљање на базној 
станици“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.04.2013.год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Петар Спалевић - председниk 
2. др Никола Секуловић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Новак Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи 

мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: „Мобилна телефонија 
четврте генерације L T E“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.04.2013. год. у 15:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председниk 
2. др Дејан Благојевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Марјан Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: „Упоредне карактеристике 
EIGRP i OSPF протокола рутирања“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.04.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Мирко Косановић - председниk 
2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 



 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Зоран Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: „Технологија 
когнитивног радија“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председниk 
2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Даниела Миловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Саша Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат надградње 
стамбеног објекта Po+P+4 u Po+5+Pk+Rk у улици Војводе Богдана у Београду“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2013 год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат реконструкције 
производне хале у пословни простор“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ивица Манчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: „Претоварни задатак и реализација претоварног 
процеса“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 18.04.201. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Емилија Миленковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Подмазивање машинских 
система“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.04.2013 год. у 15:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Драган Пејчић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Напредне 

интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: „Постављање и управљање 
аудио и видео садржајем у HTML 5“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Боривоје Милошевић - председниk 
2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Милошевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „Подршка HTML5 мултимедијалним 
садржајима на Web страници“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.04.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Мирко Косановић - председниk 
2. др Боривоје Милошевић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Стефан Петронијевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: „Безбедност 
мобилних система“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Зоран Величковић, мр Мирко Косановић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Весна Жикић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 
прибори браниће завршни рад под називом теме: „Машине и алати за обраду савијањем“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.04.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Далибор Миладиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Карактеристике светловода – утицај 
физичких карактеристика светловода на квалитет у DWDM технологији“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.04.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Душан Стефановић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Даниел Колар, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта P+Pr+4 у стамбени објекат Po+Pr+5 у улици Тихомира 
Ђорђевића у Алексинцу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.04.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Иван Ристић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Делимична адаптација стамбеног објекта P+Pr+4 
са изградњом поткровља у улици Цара Лазара бр. 1 у Мерошини“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.04.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 



 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Милан Јованчић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Рециклажа 
грађевинског материјала и растерећење депонија“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.04.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Далибор Митков, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Коришћење 
термичких материјала ради побољшања енергетске ефикасности зграде “  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.04.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Томислав Савић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални 

телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа степена 
искоришћења бакарних парица за широкопојасни приступ“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.04.2013. год. у 15:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Минчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: „Анализа интензитета мрежног саобраћаја-
Sniffer Pro“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.04.2013 год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председниk 
2. др Зоран Миливојевић - члан  
3. мр Мирко Косановић - ментор 

 
 


