Обавештење
о одбрани завршног рада
Владица Јовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија
ризика браниће завршни рад под називом теме: „Пројекција и анализа ризика“.
Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2012. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председниk
2. мр Милош Ристић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Ненад Јанковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Техника
спајања делова браниће завршни рад под називом теме: „Заваривање трупа и укрепа брода применом
REL и MIG поступака заваривања“ .
Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2012. год. у 11:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председниk
2. др Аница Милошевић - члан
3. мр Милош Ристић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Ненад Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: „Ризици употребе
програмских језика у мултимедијалним комуникацијама“.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2012 год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Боривоје Милошевић - председниk
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Дејан Манчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: „Процесирање покретних слика за 3D анимацију
у спорту“.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2012. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председниk
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Боривоје Милошевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Иван Раденковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Дигиталне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Шумови у дигиталним
комуникацијама“.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2012. год. у 14:30 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председниk
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Филип Андрејић, студент студијског програма Друмски саобраћај браниће завршни рад из
предмета Механизација претовара под називом теме: "Дизалични уређаји и прибори за захватање
терета".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 26.12.2012. год. у 14:00 часова пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић, преседник
2. мр Милош Ристић, члан
3. мр Бобан Цветановић, члан-ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Горан Јовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови
и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и канализације
стамбеног објекта“.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2012. год. у 12:00 пред комисијом:
1. мр Виолета Стојановић - председниk
2. спец Наташа Савић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Слободан Поповић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја, браниће
специјалистички рад из предмета Анализа безбедности саобраћаја под називом теме: "Организација и
функционисање система безбедности саобраћаја са посебним освртом на локални ниво".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 25.12.2012. год. у 14:00 часова пред комисијом:
1. мр Нада Стојановић - преседник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Дејан Богићевић - члан - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Марија Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја, браниће
специјалистички рад из предмета Анализа безбедности саобраћаја под називом теме: "Значај и
карактеристике Европског програма процене путева ЕВРО-рап".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 25.12.2012. год. у 13:30 часова пред комисијом:
1. мр Драган Перић - преседник
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Дејан Богићевић - члан - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Жељко Делија, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, браниће
специјалистички рад из предмета Дигитални ТК системи под називом теме: "Дигитални модови у
радиоаматерској примени".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 24.12.2012. год. у 14:00 часова пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - преседник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - члан - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Ненад Пауновић, студент студијског програма Комуникационе технологије браниће завршни рад
из предмета Радиотехника под називом теме: "Основни параметри антена".
Одбрана завршног рада одржаће се дана 24.12.2012. год. у 13:30 часова пред комисијом:
1. др Зоран Величковић, преседник
2. мр Данијела Алексић, члан
3. др Срђан Јовковић, члан-ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Александар Ђокић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, браниће
специјалистички рад из предмета Активни мрежни уређаји под називом теме: "Квалитет услуге(Qos) VoIP
саобраћаја у Cisco IP мрежама".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 24.12.2012. год. у 13:00 часова пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - преседник
2. мр Мирко Косановић - члан
3. др Дејан Благојевић - члан - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Дарко Антић, студент студијског програма Комунално инжењерство, браниће специјалистички
рад из предмета Урбана екологија и заштита животне средине под називом теме: "Примена термичких
материјала у грађевинарству и њихов утицај на урбану екологију и заштиту животне средине".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 24.12.2012. год. у 12:30 часова пред комисијом:
1. мр Драган Перић - преседник
2. мр Александар Даниловић - члан
3. мр Данијела Златковић - члан - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Никола Станковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Пројекат
санације и затварања сметлишта у Бабушници са освртом на еколошке погодности и заштиту животне
средине“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.12.2012 год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Станиша Димитријевић - председниk
2. мр Драган Перић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Биљана Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, браниће
специјалистички рад из предмета Напредне интернет и Веб технологије под називом теме: "Израда РИА
апликација у Силверлигхт-у".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се дана 19.12.2012. год. у 14:00 часова пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - преседник
2. др Зоран Миливојевић - члан
3. др Зоран Величковић - члан - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Саша Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Радиотехника браниће завршни рад под називом теме: „Разлика између SMART I Yagi антена“.
Одбрана завршног рада одржаће се 18.12.2012. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председниk
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор
Обавештење
о одбрани дипломског рада
Јелена Савић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Интегрални
транспорт браниће дипломски рад под називом теме: „Друмски транспорт опасних роба - међународна
и национална законска регулатива“.
Одбрана дипломског рада одржаће се 14.12.2012. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председниk
2. спец Наташа Савић - члан
3. мр Нада Стојановић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Милан Петковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Динамика
возила браниће завршни рад под називом теме: „Стабилност моторних возила при кочењу “
Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2012. год. у 13:00 пред комисијом:
1. спец Наташа Савић - председниk
2. мр Нада Стојановић - члан
3. др Томислав Маринковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Александар Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Радиотехника браниће завршни рад под називом теме: „Дигитални радио – релејни уређај RRU13A“.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2012. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председниk
2. др Петар Спалевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Дарко Станимировић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Дигитални телекомуникациони сустеми браниће завршни рад под називом теме: „Мобилни POS
терминал PDA“.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2012. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Петар Спалевић - председниk
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Младен Стошић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Комутациони системи браниће дипломски рад под називом теме: „Технике вишеструког приступа у
мобилној телефонији“.
Одбрана дипломског рада одржаће се 14.12.2012. год. у 11:30 пред комисијом:
1. др Петар Спалевић - председниk
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Саша Игић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: „Перспектива биогаса као
алтернативног горива“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.12.2012 год. у 13:30 пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председниk
2. мр Милош Ристић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Иван Влајић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: „Пренос IPv6 пакета кроз IPv6 мреже“.
Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2012 год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председниk
2. др Зоран Величковић - члан
3. мр Мирко Косановић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Маја Петковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета
Техника контроле и регулисање саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: „Контрола
саобраћаја од стране саобраћајне полиције на подручју Крушевца“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.12.2012. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председниk
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Никола Војиновић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме:
„Критеријуми за примену привремене сигнализације у градовима“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.12.2012. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Бобан Цветановић - председниk
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Светозар Костић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Жарко Илић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: „Вештачење точкова
и пнеуматика код саобраћајних незгода“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.12.2012. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председниk
2. др Томислав Маринковић - члан
3. др Дејан Богићевић- ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Срђан Нешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мерења у
телекомуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: „Статистичка карактеризација
претплатничке ADSL линије у Simulinku ".
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.12.2012. год. у 14:00 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председниk
2. др Срђан Јовковић, др Боривоје Милошевић - члан
3. др Зоран Величковић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Маријана Стефанов, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Имплементација
стандарда ИСО 14001 у ХЕ Ђердап огранак Власинске ХЕ “
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.12.2012. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председниk
2. др Александра Боричић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Милан Ристић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани
транспорт браниће завршни рад под називом теме: „Оптимизација транспортних ланаца у функцији
одрживог развоја .“
Одбрана завршног рада одржаће се 04.12.2012. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Томислав Маринковић - председниk
2. спец Наташа Савић - члан
3. мр Нада Стојановић - ментор
Обавештење
о одбрани дипломског рада
Милош Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета
Производне технологије браниће дипломски рад под називом теме: „Технолошки поступак израде
комплексног дела резањем“.
Одбрана дипломског рада одржаће се 04.12.2012. год. у 1200 пред комисијом:
1. мр Бобан Цветановић - председниk
2. мр Милош Ристић - члан
3. др Томислав Маринковић- ментор

Обавештење
о одбрани дипломског рада
Јулија Цекић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација
претоварно-транспортних радова браниће дипломски рад под називом теме: „Процена ризика при
ручном дизању терета“ .
Одбрана дипломскограда одржаће се 03.12.2012. год. у 13:00 пред комисијом:
1. мр Милош Ристић - председниk
2. мр Слађана Недељковић - члан
3. мр Бобан Цветановић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Александар Талић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа оствареног
QoS-a видео конференције у локалној рачунарској мрежи“.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.12.2012. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић- председниk
2. др Зоран Миливојевић -члан
3. др Зоран Величковић- ментор

