
 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Слађана Младеновић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под 
називом теме Историја директива, мера и контроле индустријског загађења у ЕУ  , oдобрен на седници   
наставног већа   09.11.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.04.2016. год. у 1200 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић  - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Младен Јоксимовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Интегрисани асинхрони и синхрони 
бројачи фамилије 74XX", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.05.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Стефан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: "Полуталасни тиристорски исправљачи и примена 
тиристора 2N685", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.05.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Миљан Гашевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за улицу Спортска у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 
22.01.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.05.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Милан Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Нови селектори у CSS3 и њихова 
примена у JavaScript-u", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.05.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Никола Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Архитектура персоналних рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Дијагностика персоналних 
рачунара путем програма PC Wizard", oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.05.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 
 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Александар Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Хидротехника браниће завршни рад под називом теме: "Мала хидроелектрана Ливаде", oдобрен на 
седници већа студијског програма 30.04.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.05.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 

Иван Томић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе података 
браниће дипломски рад под називом теме: "MySQL администрација и пројектовање базе података", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 26.05.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Милан Станојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Реализација апликације 
за прорачун параметара линијског појачавача у КДС-у", oдобрен на седници наставног већа 23.12.2015. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.05.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и 

сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа кабловског дистрибутивног 
система на територији општине Мерошина", oдобрен на седници наставног већа 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.05.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 

Марко Крстић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Усмеравање 
мултимедијалног саобраћаја коришћењем multicast протокола", oдобрен на седници наставног већа 
08.04.2013. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.05.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Јована Тодоровић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Превентива и контрола у транспорту опасних материјала браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Интелигентни транспортни системи у функцији безбедности при транспорту опасне робе", 
oдобрен на седници наставног већа 26.02.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.05.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 

Јован Ристић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Значај висећих преносилица у унтрашњем 
транспорту", oдобрен на седници већа студијског програма 07.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 

Милан Пешић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Виртуелизација десктоп и серверских 
машина Hyper -V", oдобрен на седници већа студијског програма 02.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.05.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 

 
 
 
 
 


