
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Ана Бошковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
реконструкције улице Кнеза Милоша у Ћуприји", oдобрен на седници наставног већа 22.12.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.04.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Иван Рајковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Хидротехника 
1 браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водоводне и канализационе мреже за 
надоградњу стамбеног објекта", oдобрен на седници наставног већа 23.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Немања Анђелковић, студент студијског програма Грађевинске конструкције из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и 
надоградње стамбеног објекта По+Пр+Iсп у пословно стамбени објекат По+Пр+IIсп", oдобрен на седници 
наставног већа 23.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Владимир Дачковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: "TETRA – 
комуникациони систем за професионалне намене", oдобрен на седници наставног већа 12.05.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бобан Ковинић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције објекта П+О у 
стамбени објекат П+4 у улици Симе Бунића 2 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
11.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марко Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Безбедност пешака у 
условима смањене видљивости", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.04.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

 Ненад Новаковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Бележење покрета", oдобрен на седници већа 
студијског програма 17.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.04.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Наташа Ђурић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Будућност соларне енергије", oдобрен на 
седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.04.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Јована Стефановић, студент студијског програма Савремене комуникационе технологије из 
предмета Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме:" Access Control List", oдобрен на 
седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.04.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Милош Илић, студент студијског програма Савремене комуникационе технологије из предмета 
Архитектура персоналних рачунара браниће завршни рад под називом теме: "PC системи са multi – core 
procesorima", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Милојковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водоводне и канализационе 
мреже за надоградњу стамбеног објекта По+Пр+3 у улици Сомборски булевар у Нишу" , oдобрен на 
седници већа студијског програма 17.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Јанковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта По+Пр у По+Пр+2+Пк у улици Српских добровољаца", 
oдобрен на седници већа студијског програма 17.12.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.04.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Зоран Бонић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Младен Коцић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: "Управљање базом података и трансакциона 
репликација", oдобрен на седници већа студијског програма 10.03.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Петровић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција и надградња 
објекта П+О у стамбено пословни објекат П+2+Пк у Владичином Хану улица Светосавска", oдобрен на 
седници већа студијског програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Драган Перић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Сандра Лапчевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Примена савремених информационих 
система у аутотранспортним предузаћима, студија случаја предузећа Pressing Sped", oдобрен на седници 
већа студијског програма 14.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Стефан Игњатовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање безбедности 
транспорта опасних материја", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.04.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Дарко Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа стања безбедности саобраћаја у зонама 
школа у Књажевцу", oдобрен на седници већа студијског програма 07.05.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Марија Тодоровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Архитектура персоналних рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Хронологија развоја 
меморијских модула за PC рачунаре", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.04.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марко Цолић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Системи 
дигиталних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа сигнала 
хроматске и PMD дисперзије у реалном времену кроз каблове", oдобрен на седници наставног већа 
23.12.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.04.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бојана Аврамовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Развој материјала у грађевинарству 
уз њихову примену и осврт на микроармирање", oдобрен на седници наставног већа 02.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.04.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милена Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Ризик и могућност управљања ризиком у 
транспорту опасних роба", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александар Ћирић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Обновљиви дисперзивни извори напајања браниће завршни рад под називом 
теме: "Процедуре одржавања соларних панела у on-grid системима напајања", oдобрен на седници 
наставног већа 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.04.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић- председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Радосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: "Импулсни стабилизатори напона", 
oдобрен на седници наставног већа 20.02.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.04.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Стефан Пејчић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: "Техно – економска анализа 
искоришћености соларних пенела", oдобрен на седници наставног већа 22.10.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.04.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 



 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Саша Станковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
нормативне регулативе за противпожарну заштиту објекта са примерима из праксе", oдобрен на 
седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 02.04.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 
 
 


