
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Зоран Перчобић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водоводне и 
канализационе мреже за надоградњу стамбеног објекта П+5+Пк у Нишу", oдобрен на седници наставног 
већа 21.12.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.01.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Богдановић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета ЦНЦ 

системи, браниће завршни рад под називом теме: "Моделирање и израда производа на ЦНЦ 
глодалици", oдобрен на седници наставног већа 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.01.2017. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Пујовић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Техника 

спајања делова, браниће завршни рад под називом теме: „Контрола и испитивање заварених састава 
резервоара за ваздух“, oдобрен на седници наставног већа 19.01.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.01.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Јовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1, браниће завршни рад под називом теме: „Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Горње Топонице и Доње Трнаве у општини Црвени крст“, oдобрен на седници 
наставног већа 29.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.01.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић – председник  
2. мр Александра Маринковић- члан  
3. др Драган Перић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Ускоковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије, браниће завршни рад под називом теме: „Океан као 
алтернативни извор енергије“, oдобрен на седници наставног већа 21.12.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.01.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић- члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бранко Стошић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Алати и 

прибори, браниће завршни рад под називом теме: „Алати за обраду пластичним деформисањем“, 
oдобрен на седници наставног већа 29.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.01.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 
 
 
 


