Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Зоран Ђорђевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом: "Главни
пројекат реконструкције улице Јована Петровића ‐ Учитеља и Белој Паланци".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 31.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. мр Данијела Златковић ‐ председник
2. мр Љиљана Анђелковић ‐ члан
3. мр Драган Перић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Томислав Ивковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета
Пројектовање градских саобраћајница браниће завршни рад под називом: "Главни пројекат
реконструкције улице Церска у Белој Паланци".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 31.10.2011. год. у 13:30 часова пред
комисијом:
1. мр Данијела Златковић ‐ председник
2. мр Љиљана Анђелковић ‐ члан
3. мр Драган Перић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Мила Миленковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме:
"Главни пројекат изградње улице Партизанска у Бабушници".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 31.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Данијела Златковић ‐ председник,
2. мр Љиљана Анђелковић ‐ члан,
3. мр Драган Перић ‐ ментор.

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марјан Златковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из
предмета Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Шумови и бели
Гаусов шум".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 26.10.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник,
2. мр Зоран Величковић ‐ члан,
3. мр Срђан Јовковић ‐ ментор.

Обавештење
о одбрани завршног рада
Ана Ђурковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом: "Макро и микро диверзити
системи".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 27.10.2011. год. у 1200 часова пред
комисијом:
1. др Дејан Благојевић ‐ председник
2. мр Данијела Алексић ‐ члан
3. мр Срђан Јовковић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Дејан Лазић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Принципи
преноса стреаминг‐а UDP,HTTP и RTP протоколима".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 24.10.2011. год. у 13.00 часова пред
комисијом:
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник,
2. мр Зоран Величковић ‐ члан,
3. др Дејан Благојевић ‐ ментор.
Обавештење
о одбрани завршног рада
Стефан Петронијевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из
предмета Кабловски ТК системи браниће завршни рад под називом теме: "Криптоанализа WI‐
FI и GSM система".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 21.10.2011. год. у 16:00 часова пред
комисијом:
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник
2. мр Срђан Јовковић ‐ члан
3. др Петар Спалевић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Слободан Игњатовић, студент студијског програма Индустријска екологија из
предмета Одрживи развој индустријских зона браниће завршни рад под називом теме:
"Мерење квалитета узорка отпадних вода и емисије загађујућих материја на енергетским и
технолошким емитерима – методе и упоредни резултати".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 21.10.2011. год. у 15:00 часова пред
комисијом:
1. мр Александра Боричић ‐ председник
2. мр Бобан Цветановић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марко Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Oпен source решења за
даљинско учење Moodle".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 21.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Мирко Косановић ‐ председник
2. др Зоран Миливојевић ‐ члан
3. мр Зоран Величковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Димитрије Манојловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из
предмета Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат
водовода и канализације стамбене зграде P+3 У улици Делиградска 16 Ћуприја".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 21.10.2011. год. у 11:00 часова пред
комисијом:
1. мр Љиљана Анђелковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Данијела Златковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Стефан Антић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Мотори и
моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Конструкција и карактеристике
дизел мотора".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марјан
Дојчиновић, студент
студијског
програма Друмски
саобраћај
из
предмета Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Систем за управљање
моторним возилима".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 13:30 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Александар Цветковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Систем преноса снаге и
трансформације обртног момента".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Владан Димитријевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Дијагностика за контролу рада
мотора моторних возила".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 12:30 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Александар Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Систем за кочење моторних
возила".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Тoмислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Јелена Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Значај претоварно‐
транспортних операција у производњи и репродукцији".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 11:30 часова пред
комисијом:
1. др Станиша Димитријевић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Наташа Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Место, улога и значај
гравитационих транспортера у савременим претоварно транспортним процесима".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 20.10.2011. год. у 11:00 часова пред
комисијом:
1. др Станиша Димитријевић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Милена Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Комбиновани транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Класификација,опрема и
обележавање возила за транспорт опасне робе у друмском саобраћају".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 19.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. мр Наташа Савић ‐ председник
2. др Томислав Маринковић ‐ члан
3. мр Нада Стојановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Бобан Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета
Саобраћајнице браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње улице
Устаничке у Ужицу".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 19.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Данијела Златковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Драган Перић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Иван Ранђеловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Радио ТК системи браниће дипломски рад под називом теме: "Мобилни уређај са Андроид
оперативним системом".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 19.10.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Зоран Величковић ‐ председник
2. мр Мирко Косановић ‐ члан
3. мр Срђан Јовковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Ненад Пиројевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Значај AGV технологија у
унутрашњем Транспорту".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 18.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. др Томислав Маринковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марко Мишић, студент студијског програма Дрмски саобраћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Место, улога и значај
дизалице‐кранова у савременим претоварно‐транспортним процесима".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 18.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. др Томислав Маринковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марија Николић, студент студијског програма Дрмски саобраћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Место, улога и значај
тракастих транспортера у савременим претоварно‐транспортним процесима".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 18.10.2011. год. у 12:30 часова пред
комисијом:
1. др Томислав Маринковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Владимир Крстић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Механизација претоварно‐транспортних радова браниће дипломки рад под називом теме:
"Мере заштите и начини спречавање незгода при раду са виљушкарима".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 18.10.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. др Томислав Маринковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Саша Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Развој транспортних система у зељама EU
и примењени информациони системи у друмском транспорту".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 17.10.2011. год. у 15:00 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. мр Наташа Савић ‐ члан
3. мр Нада Стојановић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Милан Ђурђевић, студент студијског програма Идустријска екологија из предмета Еко
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме:
"Имплементација стандарда ISO14001‐2005 у центру за виноградарство и винарство д.о.о.
Ниш".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 17.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. мр Александра Боричић ‐ председник
2. мр Аница Милошевић ‐ члан
3. мр Слађана Недељковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Срђан
Тасић,
студент
студијског
програма
Идустријска
екологија
из
предмета Алтернативни извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме:
"Енергија океана‐непрсушиви извор енергије".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 17.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Александра Боричић ‐ председник
2. мр Слађана Недељковић ‐ члан
3. мр Аница Милошевић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Горан Вацић, студент студијског програма Индустријска екологија, браниће
специјалистички рад из предмета Алтернативни извори енергије под називом теме:
"Геотермална енергија у Србији".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 03.10.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Александра Боричић ‐ председник,
2. мр Слађана Недељковић ‐ члан,
3. мр Аница Милошевић ‐ ментор.

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Игор Пробојчевић, студент студијског програма Индустријска екологија, браниће
специјалистички рад из предмета Прерада и коришћење отпадног материјала под називом
теме: "Основни оквири изградње рециклажног центра за електронски и електрични отпад".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 03.10.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. мр Аница Милошевић ‐ председник,
2. мр Бобан Цветановић ‐ члан,
3. мр Александра Боричић ‐ ментор.

