
Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бранко Лазовић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Пројектовање 

система управљања заштитом животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Примена и спровођење система управљања заштитом животне средине и заштитом здравља и 
безбедности на раду“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.06.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Драган Младеновић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета 

Пројектовање система управљања заштитом животне средине браниће специјалистички рад под 
називом теме: „Провера система управљања заштитом животне средине“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.06.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Петар Павловић, студент студијског програма Индустријско инжењрство из предмета Технике 

спајања делова браниће завршни рад под називом теме: „TIG поступак заваривања челичних цеви за 
транспорт природног гаса“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Бобан Цетановић - члан  
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Душан Андрејић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Процена 
штете на моторним возилима". 

Одбрана специјалитичког рада одржаће се 27.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председниk 

2. др Томислав Маринковић - члан  
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Милош Милијић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Реализација поднапонског заштитника 
батерије са LED техником “  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.06.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председниk 
2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Јованка Радивојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Израда елабората за добијање 
грађевинске дозволе код објеката високоградње и објеката нискоградње“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Мирјана Младеновић - председниk 

2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Предраг Кочић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи 

мобилних комуникација браниће специјалистички рад под називом теме: „Сценарио протокола 2G 
позива са елементима Hendovera“. 

Одбрана специјалитичког рада одржаће се 24.06.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Зоран Величковић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Ненад Миленковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: „Нано сензори“. 
Одбрана завршног рада одржаће се 20.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председниk 
2. др Дејан Благојевић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Ранчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: „Примена аутоматски вођених возила у савременом 
претовару“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.06.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Асан Бислим, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: „Глобални позициони системи GPS - примена у 
транспорту“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.06.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председниk 
2. др Томислав Маринковић - члан  
3. мр Нада Стојановић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Марко Коцић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: Берзанско пословање и RSS FEED“. 
Одбрана завршног рада одржаће се 17.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Душан Стефановић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Данило Вујисић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат стамбене зграде Pr + 3+Pk на 
катастарској парцели 3206-1 у Сокобањи “  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење  
о одбрани завршног рада 

 
Иван Тошић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: „Пројектовање OK помоћу Tele-CAD 
Gis-a “  

Одбрана завршног рада одржаће се 11.06.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Јелена Величковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа 
острва као начин за заштиту животне средине".  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада 

 
Наташа Живковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Контрола и 
регулисање саобраћаја у зони основних школа".  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.06.2013. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председниk 
2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани специјалистичког рада  

 
Александар Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технлогије из предмета 

Напредне Интернет и Web технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рашчлањивање и 
визуализација XML података у оквиру апликације VTS Informator".  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Мирко Косановић - председниk 
2. др Зоран Миливојевић, др Боривоје Милошевић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 
 



Обавештење  
о одбрани дипломског рада  

 
Мирослав Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Радиотехника браниће дипломски рад под називом теме: „Извори грешака у позицирању".  
Одбрана дипломског рада одржаће се 07.06.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Петар Спалевић - председниk 
2. мр Данијела Алексић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Марко Петковић, студент студијског програма Грађевински инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације стамбеног објекта Po+Pr+4 у улици Николе Тесле бб Пирот".  

Одбрана завршног рада одржаће се 04.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Драган Лукић, студент студијског програма Индустријско инжењрство из предмета Мерење и 

котрола квалитета браниће завршни рад под називом теме: "Једнострука мерила за мерење дужине". 
Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Савић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 

комуникације браниће завршни рад под називом теме: "OFDM модулације у бежичном преносу".  
Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Боривоје Милошевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 
 
 
 


