
 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

Боривоје Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: Планирање 
и спровођење планских акција појачане контроле алкохолисаности возача од стране саобраћајне 
полиције – техника- методика - тактика“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2013. год. у 17:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 
 Владимир Јоцић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: Анализа 
стања у аутошколама на територији општине Пантелеј од доношења нових нормативних решења о 
обуци возача“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2013. год. у 16:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

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

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марјан Дојчиновић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: Оптимална 
организација центара за технички преглед возила на подручју Нишавског округа“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2013. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Томислав Маринковић - председник 

2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Миодраг Стаменковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Мрежни оперативни системи браниће специјалистички рад под називом теме: Примена pxe 
технологије у хетерогеним рачунарским мрежама“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 

2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. мр Мирко Косановић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Миона Илић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће дзавршни рад под називом теме: 
Енергетски ефикасни уређаји у домаћинству“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 

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

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Владимир Ђорђевић, студент студијског програма Комуникационе техннологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће дипломски рад под називом теме: Бежичне оптичке технологије“.  

Одбрана дипломског рада одржаће се 29.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 

2. др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Саша Ђокић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Активни 

мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: Технике одбране од DoS напада на 
CISCO опреми“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.10.2013. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. мр Мирко Косановић - председник 

2. др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Мирослав Младеновић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета 
Прерада и коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: Третман 
отпада у АД Железнице Србије – ZOVS Nis“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.10.2013. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 

2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  
 
 
 

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Небојша Милосављевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 

предмета Мрежни оперативни системи браниће специјалистички рад под називом теме: Компаративна 
анализа перформанси hosted i bare metal архитектура виртуелизације“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ненад Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: Обрада сигнала за пренос 
дигиталним телекомуникационим системима“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Боривоје Милошевић - председник 

2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ненад Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: Обрада сигнала за пренос 
дигиталним телекомуникационим системима“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2013. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Боривоје Милошевић - председник 

2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: Примена активних филтера за корекцију 
амплитуде карактеристике NF појачавача“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2013. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 

2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Тамара Млађеновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: „Мрежна безбедност заснована на 
отвореном softveru OpenSSL“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Мирко Косановић - председник 

2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Виктор Игић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: „Моторна возила на електрични погон“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2013. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. мр Нада Стојановић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 илош Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Хибридни погон моторних 
возила“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2013. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ана Јовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Динамика моторних 
возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Кочиони системи моторних и прикључних 
возила и утицај савремених уређаја на стабилност возила при кочењу“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 

2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Милан Сарић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Динамика моторних 
возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Управљачки механизми моторних возила и 
савремени уређаји који пружају асистенцију система за управљање“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 

2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марко Цветковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Динамика 
моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Подужна стабилност моторних 
возила“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ђорђе Маринков, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Динамика 
моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Моделирање ослањања путничких 
возила“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 

2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Драган Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Утицај дисперзије код вишемодног влакна 
на облик импулса“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Никола Секуловић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: „Експлоатационе карактеристике порталних-лучких 
дизалица“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2013. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. мр Милош Ристић - председник 

2. мр Нада Стојановић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Младен Стојаковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за реконструкцију и надоградњу стамбеног објекта п+1 у у п+3+пк у улици Карађорђевој у 
Књажевцу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2013. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Немања Виденовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за надградњу стамбеног објекта П+ПР+4 у улици Тимочки кеј у Зајечару“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Радовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: „Мере за безбедност и здрав рад при излагању 
хемијским материјама“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 

2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Никола Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: „Мере и нормативи заштите на раду на оруђима за 
рад“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Миодраг Тодоровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: „Мобилни оперативни системи – Android, 
IOS, Windows Phone“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 

2. др Душан Стефановић - члан 
3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Дарио Дивковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
телекомуникација браниће завршни рад под називом теме: „Преглед и опис система за пренос сигнала“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 

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

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Сунчица Николић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: „Загревање санитарне воде у 
клиничком центру Ниш-соларном енергијом“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 

2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Мирослав Кузмановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета 
Одрживи развој индустријских зона браниће специјалистички рад под називом теме: „Штетно дејство 
нафте и животна средина“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. мр Милош Ристић - председник 

2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Драган Николић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Ђурђановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат рушења и 
изградњестамбеног објекта По+П+2+Пк у улици Деспота Ђурђа бр. 3а“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

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

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милена Јанаћковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат стамбеног објекта 
П+2+Пк у улици Марина Држића бр.28 у Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Перформансе оптичког кабла према броју 
модова“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Никола Секуловић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Матић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Мерење карактеристика и квалитета 
преноса оптичких влакана“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2013. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Срђан Јовковић - председник 

2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Владан Станковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: „Врањска Бања-
геотермални извор“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1.мр Слађана Недељковић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Никола Брадић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: „Одрживо 
управљање животним ресурсима“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 

2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Станиша Димитријевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Програмски језици браниће завршни рад под називом теме: „Стекови и повезане листе“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Мирко Косановић - председник 

2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Минић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат рушења и изградње стамбеног 
објекта П+2+Пк у улици Светолика Ранковића бр. 66“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Стојичић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат надградње 
стамбеног објекта П+2 у објекат П+4+Пк у улици Ђуре Јакшића бр.32 у Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Данијел Младеновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат надоградње 
стамбеног објекта Су+Пр+3 у Су+Пр+4+Пк у Новом Саду“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Стаменковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат реконструкције улице Палих 
Бораца у Куршумлији“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2013. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. мр Драган Перић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
 Јовица Малајесковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Производне технологије браниће завршни рад под називом теме: „Пројектовање технологије за топло 
истискивање алуминијумских профила“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 

2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Игњатовић, студент студијског програма Савремене рачунрске технлогије из предмета 
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: „Алгоритми за криптовање - 
CRYPTOOL“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Мирко Косановић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „Javascript i Query у функцији апликације 
за Samsung Smart TV“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 

2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Раденовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат инсталације водовода и 
канализације за реконструкцију приземља и надоградњу објекта По+Пр+4 у По+Пр+6 у Петровцу“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Филип Обрадовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта П+2 у П+4+Пк у улици Војводе Путника“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водоводне и канализационе 
мреже за надоградњу објекта Пр+2+Пк у Пр+4+Пк у улици Ђуре Купере у Земун Пољу“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милица Станчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из 
предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат 
надградње петог спрата стамбеног објекта По+П +4“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Драган Перић - председник 

2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Иван Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: „Нискофреквентни појачавач са биполарним 
транзисторима“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Срђан Јовковић - председник 

2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Саша Аризановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа количине 
отпада из домаћинства и предлог третмана“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 

2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Сузана Петковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: „Копнено ваздушне технологије транспорта-
примери“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Емил Илић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Градитељство и животна средина браниће завршни рад под називом теме: „Израда елабората 
ЕЕ за стамбени објекат VP+1“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Пејчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Производне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: „Технолошки процес израде дела према 
радионичком цртежу –пробијање,просецање,савијање“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Лачковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: „Аналогно дигитална централа 
Alkatel 1000“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић - председниk 

2. др Душан Стефановић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Владимир Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Обрада 
сигнала у комуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: „Отпорност БЦХ кодовања 
на суперпониране сметње“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председниk 

2. др Срђан Јовковић, др Боривоје Милошевић - члан  
3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Душица Живић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди и 
технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Примена стандарда заштите 
животне средине у ЗИН-у“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Бојан Крстић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника безбедности и 
контроле саобрћаја браниће завршни рад под називом теме: „Примена рачунарских програма у 
експертизама налета возила на пешаке“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Брајковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија 
регулисања саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: „Примена софтвера приликом 
пројектовања рада светлосних сигнала“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Весна Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: „Преглед стандарда за 
дигиталну презентацију карактера“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.10.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председниk 

2. др Зоран Миливојевић - члан  
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Милић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „Оптимизација приказа web страница за 
различите уређаје“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Срђан Јовковић - председниk 

2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Младеновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Главни пројекат изведеног стања коловоза са 
довршетком изградње улице Драгојла Дудића у Бабушници“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Виолета Стојановић - председниk 

2. др Данијела Златковић - члан  
3. мр Драган Перић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Анка Вељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Главни пројекат изведеног стања коловоза са 
довршетком изградње улице Бошка Богдановића у Бабушници“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Виолета Стојановић - председниk 

2. др Данијела Златковић - члан  
3. мр Драган Перић - ментор 


