
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Аца Јовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Техника 
контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа услова за рад 
привредних друштава за вршење техничких прегледа на територији Владичиног Хана“, oдобрен на 
седници стручно истраживалког већа 16.10.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.05.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Милан Станковић- члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Милан Јовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Технологија рада центара за обуку возача  браниће специјалистички  рад под називом теме: „Анализа 
услова за рад привредних друштава за обуку возача на територији општине Лебане“, oдобрен на 
седници стручно истраживалког већа   16.10.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.05.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Павле Гладовић- члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Зорана Поповић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика 
отпада браниће мастер рад под називом теме: „Оптимизација рута кретања возила за сакупљање 
комерцијалног отпада на подручју града Лесковца“, oдобрен на седници стручно истраживалког већа   
06.06.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 29.05.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, мр Братимир Нешић- члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Јанко Милосављевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Бетонске конструкције  браниће завршни  рад под називом теме: „Пројекат конструкције специјалне 
болнице са независним специјалистичким ординацијама спратности По+П+1 у Нишу“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 07.02.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.05.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. мр Даница Милошевић- члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Стошић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали  браниће завршни  рад под називом теме: „Опекарски материјали за зидање 
и облагање грађевинских објеката са примерима из праксе“, oдобрен на седници већа студијског 
програма 07.02.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.05.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Александра Маринковић- члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 


