
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Кристина Марјановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Зелена градња – одрживи објекти 
са применом у пракси", oдобрен на седници наставног већа 18.12.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.03.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Никола Станковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Одрживе технологије управљања отпадним 
гумама", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.03.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марија Марковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Нове технологије за израду зелених кровова са примерима из праксе", oдобрен на седници наставног 
већа 21.03.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.03.2019 год. у 09:30 пред комисијом: 
 1. др Алекксандра Маринковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ирена Грујић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Програмски алати за развој апликација браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Пројектовање тикетинг система за пријаву кварова у програмском алату Umbrello", oдобрен на 
седници наставног већа 28.09.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.03.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Милош Стојановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Младен Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика 
специјалних захватних уређаја виљушкара", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.03.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Петар Гајић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Веб 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Елементи Bootstrap технике при изради web 
презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 28.11.2016. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.03.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Петар Степановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: 
"Безбедност и здравље на раду у фирми НС-РАДИЈАТОРИ Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 11.02.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.03.2019. год. у 15:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић  - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Сања Крстић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна 
регулатива заштите од пожара код пројектовања објеката високоградње", oдобрен на седници 
наставног већа 29.10.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.03.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Алекксандра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Анђела Костић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Поступци рециклаже 
електричног и електронског отпада у предузећу Jugoimpex E.E.R", oдобрен на седници већа студијског 
програма 15.12.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душица Тројановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Методе 
рециклаже металног отпада", oдобрен на седници већа студијског програма 15.12.2017. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.03.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Бојан Раденковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће завршни рад под називом теме: "Примена 
нормативне регулативе за енергетску ефикасност зграда на објектима високоградње", oдобрен на 
седници већа студијског програма 18.12.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.03.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
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