
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Владимир Стефановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Интерактивне 
могућности wordpress-a", примери модуларне имплементације, oдобрен на седници наставног већа 
21.10.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.07.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Игор Радојловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Производне технологије 2 браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки процес израде 
машинског дела резањем према датом радионичком цртежу", oдобрен на седници наставног већа 
студијског програма 11.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.07.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Чаба Хубер, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Машински 
елементи браниће дипломски рад под називом теме: Конструкцијски облици заварених спојева, 
oдобрен на седници наставног већа студијског програма 11.07.2014. год. 
 Одбрана дипломског рада одржаће се 17.07.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Марко Мијушковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће дипломски рад под називом теме: "Надоградња стамбеног објекта 
По +Пр+3 у Нишу", oдобрен на седници наставног већа студијског програма 11.07.2014.год  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 17.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бранислав Пејчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Каменице и Церја у општини Ниш, oдобрен на седници наставног већа 
студијског програма 18.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.07.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Милош Павловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће дипломски рад под називом теме: "Главни пројекат реконструкције државног 
пута другог реда бр.144-м-19.1 Мали Зворник – Љубовија км 4+538,30-км 4+947,64", oдобрен на седници 
наставног већа студијског програма 23.06.2014. год. 
 Одбрана дипломског рада одржаће се 17.07.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александар Ђурић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Вучно динамичке 
карактеристике моторних возила", oдобрен на седници наставног већа дана 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Угљеша Милидраговић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Теорија кретања друмских возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма дана 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.07.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић- ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Дуња Васов, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Оперативни системи браниће завршни рад под називом теме: "Виртуелизација рачунарских ресурса 
VMware", oдобрен на седници наставног већа студијског програма 07.04.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. мр Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Иван Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће дипломски рад под називом теме: Главни пројекат изградње улице 
Новопројектована у Нишу, oдобрен на седници већа студијског програма дана 18.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић- председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић- ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Владимир Недељковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: 
Допринос образовног система у управљању животним ресурсима, oдобрен на седници већа студијског 
програма дана 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић- председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Станиша Димитријевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марија Бјелица, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: Утицај опасних 
материја на квалитет подземних вода у Србији, oдобрен на седници наставног већа дана 22.01.2014. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александар Даниловић- председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић- ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милица Милосављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: Аутоматски вођена возила-примери 
из праксе, oдобрен на седници наставног већа дана 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић- председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Милан Стефановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће дипломски рад под називом теме: Палетизација и контејнеризација као основни 
облици унапређења транспортне технологије, oдобрен на седници наставног већа дана 27.03.2014. год. 
 Одбрана дипломског рада одржаће се 08.07.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић- председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Аврамовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: Израда мултимедијалних графичких елемената, 
oдобрен на седници наставног већа дана 23.06.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Срђан Јовковић- председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Ивана Петров, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Неконвенционалне методе обраде браниће дипломски рад под називом теме: Сечење глодала 
електроерозионом обрадом, oдобрен на седници наставног већа дана 10.03.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 03.07.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић- председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  


