
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Горан Максимовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Опто-ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа оптичких влакана и 
упредених парица у локалним рачунарским мрежама", oдобрен на седници наставног већа дана 
28.05.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Мирко Косановић - председник 
 2. др Боривоје Милошевић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Јовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада програма за симулацију рада 
мреже Packet Tracer", oдобрен на седници наставног већа дана 28.05.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Иван Голубовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електротехнике 1 браниће дипломски рад под називом теме: "Карактеристике PV инвентора и поступак 
прорачуна PV система", oдобрен на седници наставног већа дана 07.04.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 30.06.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милован Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и 
надоградње спрата основне школе Ђура Јакшић у Турековцу", oдобрен на седници наставног већа дана 
18.06.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Срђан Ђокић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Приказ и анализа пројекта 
електроинсталација и примена у грађевинарству", oдобрен на седници наставног већа дана 18.06.2014. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.06.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Зоран Ристић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат изградње 
кошаркашког терена у селу Трубаревац у дворишту основне школе Митрополит Михајло у општини 
Сокобања", oдобрен на седници већа студијског програма дана 30.05.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.06.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејвид Јовановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: Алтернативни извори енергије у 
функцији уштеде енергије, oдобрен на седници већа студијског програма дана 27.12.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.06.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић- председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Душан Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета IP 
комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: Анализа проткола коришћених у 
мултимедијалном стримингу базираном на VLC-u, oдобрен на седници већа студијског програма дана 
21.02.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.06.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић- председник 
 2. мр Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Величковић- ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Дарко Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: Утицај климатских услова на безбедност друмског 
саобраћаја, oдобрен на седници већа студијског програма дана 23.04.2014.год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.06.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Нда Стојановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Данијел Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: Систем активне стабилности виљушкара, oдобрен на 
седници већа студијског програма дана 12.05.2014.год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић- председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Jeлена Алексић, студент студијског програма Грађевинско инжењрство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: Идејни пројекат изградње улице 
Јужноморавска у Нишу, насеље 9. мај, oдобрен на седници већа студијског програма дана 
20.05.2014.год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2014. год. у 10:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Mаја Ковачевић, студент студијског програма Грађевинско инжењрство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: Идејни пројекат водовода и канализације 
за надоградњу стамбеног објекта П+1 у П+3 у улици Чарнојевићевој у Нишу, oдобрен на седници већа 
студијског програма дана 10.03.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  


