
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Ненад Томић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: Erwin алат за моделирање базе података, oдобрен на 
седници већа студијског програма 17.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Лазар Ђорић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: jQuery UI Biblioteka, oдобрен на седници 
већа студијског програма 17.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.06.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић- председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Поповић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: Java i JDBC, oдобрен на седници већа 
студијског програма 02.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.06.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председник 
 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александар Ристић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Базе података браниће завршни рад под називом теме: HeidiSQL interfejs za MySQL baze podataka, 
oдобрен на седници већа студијског програма 18.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић- председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Иван Пендић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Организација обуке кандидата за возаче на подручју Пирота после примене нових прописа", oдобрен 
на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Драган Мартовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа радио линка у програму 
Radio Mobile", oдобрен на седници већа студијског програма 18.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.06.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Даниела Миловић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милица Тошић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Нове 
технологије у грађевинарству и њихова примена у циљу заштите животне средине" , oдобрен на седници 
наставног већа 19.03.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милош Миљковић,студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: "Оптимизација WDM PON 
мрежа", oдобрен на седници већа студијског програма 07.04.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић- председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Миодраг Јоцић, студент студијског програма Индистријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: "Компаративна 
анализа рециклажних центара у Републици Србији и ЕУ", oдобрен на седници већа студијског програма 
07.04.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.06.2015. год. у 16:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Христијан Стојаноски, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Статистичке карактеристике 
говорног сигнала", oдобрен на седници већа студијског програма 17.04.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.06.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Горан Ралић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње стамбено – пословног 
објекта у два нивоа По+Пр+1+Пк и Пр+2+Пк у улици Ивана Горана Ковачића бр. 8 у Нишу" , oдобрен на 
седници већа студијског програма 06.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Миодраг Аранђеловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мерење у електроници браниће дипломски рад под називом теме: Шестоцифрени електронски бројач 
са сегментима LED дисплеја , oдобрен на седници већа студијског програма 23.12.2013. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 01.06.2015. год. у 1200 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 


