
Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Милан Бранковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће дипломски рад под називом теме: "Унутрашњи бежични оптички 
системи", oдобрен на седници већа студијског програма дана 25.11.2013. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Марија Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај   из предмета Путеви  браниће 
дипломски рад под називом теме: "Пројекат саобраћајне сигнализације државног пута првог реда Бела 
Паланка – Пирот, деоница Станичење – скретање за Темску", oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 24.04.2014.год 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2014. год. у 14:30пред комисијом: 
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Милисављевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат два спрата и 
поткровља стамбеног објекта П + 4 у улици Војводе Танкосића у Нишу", oдобрен на седници већа 
студијског програма дана 23.12.2013. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Младеновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат за радове на изградњи 
тротоара у улици Топлички хероји у Житорађи", oдобрен на седници већа студијског програма дана 
23.12.2013. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Александар Миливојевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Микроконтролерски системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Оптички 
систем за одржавање правца покретне платформе", oдобрен на седници наставног већа дана 
16.04.2014.год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.04.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др З.Величковић, др С.Јовковић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Саша Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Микроконтролерски системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Sun tracker систем 
базиран на микроконтролеру-softverska realizacija", oдобрен на седници наставног већа дана 
06.11.2013.год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.04.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Д. Благојевић, др Б. Милошевић, мр М. Косановић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марија Ристић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: "Употреба 
обновљивих ресурса у функцији заштите животне средине", oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 10.03.2014. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.04.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Станиша Димитријевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Владимир Јовановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: Методе савременог 
управљања отпадом, oдобрен на седници наставног већа дана 09.01.2014.год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић- ментор  



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Ненад Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће дипломски рад под називом теме: Мерење параметара одзива 
мултимедијалних web страница у функцији језика за означавање, oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 27.01.2014. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Владимир Лукић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: Интерактивне 
карактеристике Mobile Press-a и степен компресије web stranice, oдобрен на седници наставног већа 
дана 16.04.2014. год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.04.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. мр Мирко Косановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Дарко Милићевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејно пројекат реконструкције 
стамбене зграде По + П + 3 + Пк у улици Јована Цвијића, Сокобања", oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 16.04.2014.год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ђорђе Раденковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: Адаптација и реконструкција 
стамбеног објекта Пр + 2 са надоградњом Пр + 4 у улици 7. Јули б.б у Алексинцу, oдобрен на седници 
већа студијског програма дана 27.01.2014. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2014. 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 

 
 Тања Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 
машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Пословање резервним деловима 
машинских система у Ниш експресу", oдобрен на седници већа студијског програма дана 21.10.2013. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.04.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Тамара Денчић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Котрљање моторних 
возила", oдобрен на седници наставног већа дана 26.03.2014. год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.04.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Кристина Радовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Синхронизација времена у 
рачунарским мрежама", oдобрен на седници већа студијског програма дана 07.04.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Душан Мићуновић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
санације улице Гвоздени пук у Куршумлији", oдобрен на седници наставног већа дана 18.03.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Владимир Цекић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 
ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
енергетске ефикасности у коришћењу термоизолационих материјала", oдобрен на седници наставног 
већа дана 30.12.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.04.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Владимир Митровић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат конструкције и 
надградње хотела АЛБО у Бору", oдобрен на седници већа студијског програма дана 23.12.2013. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.04.2014. 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 

 
 Марко Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Предлог мера за унапређење 
пословања шпедитерског предузећа Лицент Д.О.О из Пирота", oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 21.02.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.04.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Светозар Костић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 
 


