
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Саманта Михајловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: Кретање и стабилност 
возила на успону праволинијског пута , oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.02.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Андрија Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Транспорт робе бродовима Ro-Ro I Lo-Lo", oдобрен 
на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.02.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић- председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Бобан Ђорђевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Асфалт, 
асфалтне машине и рециклажа асфалта у циљу заштите животне средине", oдобрен на седници већа 
студијског програма 08.07.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.02.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Данило Димитријевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Раст и развој грађевинарства кроз 
развој Ниша у xx веку", oдобрен на седници већа студијског програма 06.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.02.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Костић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено пословне зграде 
По+П+3 у Сурдулици у улици Милоша Обилића", oдобрен на седници већа студијског програма 
06.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.02.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милан Милојковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње 
стамбеног објектаПо+П+2 у улици Николе Коперника у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 06.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милица Станчић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Повећана 
количина угљен-диоксида, његов утицај на глобално загревање и предлози за заштиту животне 
средине", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.02.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милена Лукић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "OptiPerformer алат за симулацију оптичких 
комуникационих система", oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  



Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Александар Вучић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће дипломски рад под називом теме: "Системи моторних возила", oдобрен на седници већа 
студијског програма 09.02.2015. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 13.02.2015. год. у 17:00 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Милош Стојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет програмирање браниће дипломски рад под називом теме: "Реализација RESTful Web сервиса у 
Javi за потребе библиотеке школе", oдобрен на седници већа студијског програма 12.12.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 09.02.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић- председник 
 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Саша Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални TV 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Стратегија увођења дигиталне TV у Србији", oдобрен 
на седници већа студијског програма 02.02.2015. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.02.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић- председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Јован Трајковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за стамбено пословни објекат По+П+3+2 у По+П+5 у улици Драгише Цветковића у Нишу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.02.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Бобан Димитров, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Пренос 
дигиталних сигнала у нисконапонској мрежи", oдобрен на седници наставног већа 22.10.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.02.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. др Мирко Косановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Иван Миленковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: 
"Корозија материјала органског порекла - текстил и пластика", oдобрен на седници наставног већа 
16.01.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.02.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић- председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Aња Радовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "Мерење 
параметара Ajax апликације применом JSON I XML формата за размену података", oдобрен на 
седници наставног већа 07.04.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 02.02.2015. год. у 1200 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић- председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 
 
 
 


