
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милош  Стојановић,  студент  студијског  програма  Безбедност  друмског  саобраћаја  из  предмета 

Динамика  моторних  возила  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме:  "Утицај  савремених 
система ослањања на стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 15.10.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.02.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић ‐ председник 
2. мр Нада Стојановић ‐ члан 
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан  Петровић,  студент  студијског  програма  Индустријско  инжењерство  из  предмета  CNC 

системи браниће завршни рад под називом теме: "Индустријски развој производа", oдобрен на седници 
већа студијског програма 29.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.02.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић ‐ председник 
2. мр Бобан Цветановић ‐ члан 
3. мр Милош Ристић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милена Андрејић,  студент  студијског  програма  Савремене  рачунарске  технологије  из  предмета 

Монтажа  и  сервисирање  рачунара  браниће  завршни  рад  под  називом  теме:  "Хронологија  развоја 
матичних плоча код PC рачунара", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник 
2. др Душан Стефановић ‐ члан 
3. др Мирко Косановић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Александар  Николић,  студент  студијског  програма  Индустријска  екологија  из  предмета 

Алтернативни  извори  енергије  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме:  "Техничка  анализа 
погодних локација за изградњу ветропаркова у Србији", oдобрен на седници наставног већа 22.10.2014. 
год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.02.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић ‐ председник 
2. мр Слађана Недељковић ‐ члан 
3. др Аница Милошевић ‐ ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар  Лакетић,  студент  студијског  програма  Грађевинско  инжињерство  из  предмета 

Завршни  радови  и  инсталације  браниће  завршни  рад  под  називом  теме:  "Елаборат  противпожарне 
заштите  за  новоизграђени  објекат  По+П+1+2+Пк",  oдобрен  на  седници  већа  студијског  програма 
11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић ‐ председник 
2. мр Виолета Стојановић ‐ члан 
3. др Данијела Златковић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Иван  Орловић,  студент  студијског  програма  Комуникационе  технологије  из  предмета  IP 

комуникације  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме:  "Рутирање  пакетских  података  у MPLS 
мрежи", oдобрен на седници наставног већа 28.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић ‐ председник 
2. др Срђан Јовковић, др Душан Стефановић ‐ члан 
3. др Зоран Величковић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Микица  Златковић,  студент  студијског  програма  Комуникационе  технологије  из  предмета 

Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Радио систем 
за  даљински  надзор  и  управљање  средњенапонском  електродистрибутивном  мрежом",  oдобрен  на 
седници наставног већа 22.01.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић ‐ председник 
2. др Боривоје Милошевић ‐ члан 
3. др Никола Секуловић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Љиљана  Пејчић,  студент  студијског  програма  Инжењерство  заштите  животне  средине  из 

предмета  Алтернативни  извори  енергије  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме: 
"Искоришћеност  обновљивих  извора  енергије  у  функцији  заштите  природних  ресурса",  oдобрен  на 
седници наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.02.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић ‐ председник 
2. др Александра Боричић ‐ члан 
3. др Аница Милошевић ‐ ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Дарко  Јовановић,  студент  студијског  програма  Безбедност  друмског  саобраћаја  из  предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Стабилност и управљивост 
моторних возила са погоном на сва четири точка", oдобрен на седници наставног већа 06.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић ‐ председник 
2. др Дејан Богићевић ‐ члан 
3. др Томислав Маринковић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови  и  инсталације  браниће  завршни  рад  под  називом  теме:  "Елаборат  противпожарне  заштите  за 
стамбено пословни објекат Су+П+4 у улици Сомборској бб у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 22.01.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић ‐ председник 
2. мр Виолета Стојановић ‐ члан 
3. др Данијела Златковић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Маријана  Николић,  студент  студијског  програма  Безбедност  друмског  саобраћаја  из  предмета 

Анализа  безбедности  саобраћаја  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме:  "Управљање 
безбедношћу саобраћаја применом конфликтне технике на примеру раскрснице улица Војводе Гојка ‐ Југ 
Богданова у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 29.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 09.02.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. мр Бобан Цветановић ‐ председник 
2. др Павле Гладовић ‐ члан 
3. др Дејан Богићевић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ана Пековић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Урбанистичко 

планирање браниће завршни рад под називом теме: "Уређење дворишних простора музеја", oдобрен на 
седници већа студијског програма 22.01.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић ‐ председник 
2. др Драган Перић ‐ члан 
3. мр Александра Маринковић ‐ ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Бобан  Лилић,  студент  студијског  програма  Савремене  рачунарске  технологије  из  предмета 

Дистрибуиране  базе  података  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме:  "SQL  базе  података  и 
Cloud платформа Windows Azure", oдобрен на седници наставног већа 02.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.02.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић ‐ председник 
2. др Милош Стојановић ‐ члан 
3. др Боривоје Милошевић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Цветковић,  студент  студијског  програма Савремене рачунарске  технологије  из  предмета 

Програмски алати за развој апликација браниће зспецијалистички рад под називом теме: "Организација 
Agile sofverskog projekta u Microsoft Visual studiju", oдобрен на седници наставног већа 02.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.02.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић ‐ председник 
2. др Милош Стојановић ‐ члан 
3. др Боривоје Милошевић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Поповић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из  предмета  Градитељство  и  животна  средина  браниће  завршни  рад  под  називом  теме:  "Анализа 
потрошње енергије у зградама у Републици Србији и ЕУ", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.02.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић ‐ председник 
2. мр Милош Ристић ‐ члан 
3. др Александра Боричић ‐ ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Владимир  Милетић,  студент  студијског  програма  Инжењерство  заштите  животне  средине  из 

предмета  Управљање  енергетским  ресурсима  браниће  специјалистички  рад  под  називом  теме: 
"Управљање  енергетским  ресурсима  Србије  у  складу  са  еколошким  изазовима",  oдобрен  на  седници 
наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.02.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић ‐ председник 
2. др Драган Перић ‐ члан 
3. др Аница Милошевић ‐ ментор  


