Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Цветановић Ненад, студент студијског програма Комуникационе технологије из
предмета Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме:
"Multipoint Videoconferencing i Web Conferencing Security".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 08.12.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Зоран Величковић ‐ председник
2. др Срђан Јовковић ‐ члан
3. др др Дејан Благојевић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Дејан Крстић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из
предмета Дистрибуиране базе података браниће специјалистички рад под називом теме:
"Резултати компарације open source и комерцијалних метода организације база података".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 07.12.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. др Дејан Благојевић ‐ председник
2. др Срђан Јовковић ‐ члан
3. др Боривоје Милошевић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марко Јовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета
Производне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Технологија истосмерног
истискивања профила од АL легура".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 02.12.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Слађана Недељковић ‐ председник
2. мр Аница Милошевић ‐ члан
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Стојановић Дарко, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из
предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедијалне базе
података ‐ дизајн и имплементација".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 01.12.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. др Срђан Јовковић ‐ председник
2. др Дејан Благојевић ‐ члан
3. др Боривоје Милошевић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Дукић Јелена, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме:
"Оптички сензори".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 30.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. др Дејан Благојевић ‐ председник
2. мр Зоран Величковић ‐ члан
3. др Срђан Јовковић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Наталија Лаковић, студент студијског програма Друмски саобрћај из предмета
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Место, улога и значај
виљушкара у савременим претоварно‐транспортним процесима".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 18.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. др Томислав Маринковић ‐ председник
2. мр Слађана Недељковић ‐ члан
3. мр Бобан Цветановић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Михајло Тројић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из
предмета Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме:
"Реконструкција и анализа саобраћајне незгоде са аспекта изјаве учесника и сведока у
незгоди".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 14.11.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник
2. др Томислав Маринковић ‐ члан
3. др Дејан Богићевић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Михајло Милановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета
Прерада и коришћење отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Улога и значај
рециклирања".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 11.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Слађана Недељковић ‐ председник
2. мр Аница Милошевић ‐ члан
3. мр Александра Боричић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Марјан Анђелковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из
предмета Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни
пројекат водовода и канализације на изградњи стамбеног објекта".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 08.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Љиљана Анђелковић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. мр Данијела Златковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Милош Миленковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из
предмета Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме:
"Отклањање лукова при ЕЕО".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 08.11.2011. год. у 13:00 часова пред
комисијом:
1. др Станиша Димитријевић ‐ председник
2. мр Слађана Недељковић ‐ члан
3. мр Аница Милошевић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Голубовић Ранко, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета
Урбана екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом:
"Процена утицаја складишта секундарних сировина на животну средину у Лесковцу".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 08.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Љиљана Анђелковић ‐ председник
2. др Станишa Димитријевић ‐ члан
3. мр Данијела Златковић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Ђорђе Радовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Технологија друмског саобраћаја браниће дипломски рад под називом: "Транспорт опасних
материја у друмском саобраћају".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 04.11.2011. год. у 14:30 часова пред
комисијом
1. др Станиша Димитријевић ‐ председник
2. др Миломир Веселиновић ‐ члан
3. др Павле Гладовић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Јелена Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета
Технологија друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом: "Мере за побољшање
квалитета превоза на међуградској аутобуској линији Пирот‐Лесковац у експлоатацији
предузећа М‐601 ИЗ Пирота".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 04.11.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. др Станиша Димитријевић ‐ председник
2. др Миломир Веселиновић ‐ члан
3. др Павле Гладовић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани дипломског рада
Зоран Вучковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни
градски превоз браниће дипломски рад под називом теме: "Карактеристике јавног градског
превоза у Врању".
Одбрана дипломског рада одржаће се дана 04.11.2011. год. у 12:30 часова пред
комисијом:
1. др Павле Гладовић ‐ председник
2. мр Нада Стојановић ‐ члан
3. др Миломир Веселиновић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани дипломског рада
Миодраг Рајковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни
градски превоз браниће дипломски рад под називом: "Анализа постојећег стања градског и
риградског превоза путника у граду Бијељина и мере за унапређење".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 04.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Нада Стојановић ‐ председник
2. мр Станиша Димитријевић ‐ члан
3. др Миломир Веселиновић ‐ ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Саша Миленковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из
предмета Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом: "Пројекат рачунарске мреже
у заводу за трансфузију крви Ниш".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 03.11.2011. год. у 14:00 часова пред
комисијом:
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник
2. мр Зоран Величковић ‐ члан
3. мр Мирко Косановић ‐ ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Милан Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из
предмета Радио ТК системи браниће дипломски рад под називом: "Сметње приликом пријема
сигнала код мобилних телефона".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 03.11.2011. год. у 12:00 часова пред
комисијом:
1. мр Зоран Величковић ‐ председник
2. мр Данијела Алексић ‐ члан
3. мр Срђан Јовковић ‐ ментор

