
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Соколов, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Технике 

спајања делова  браниће  завршни рад под називом теме: Шавно електроотпорно заваривање цеви, 
oдобрен на седници   већа студијског програма  09.06.2015. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 16.07.2015. год. у 1200 пред комисијом: 

1. др Томислав Маринковић- председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Милан Миладиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мерења у телекомуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Еталонирање 
фреквенцметра и мерење фреквенције моделом CNT- 90", oдобрен на седници наставног већа 
03.11.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марија Миленовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мерења у телекомуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Провера 
функционалности фреквенцметра CNT – 90 у процесу еталонирања", oдобрен на седници наставног већа 
03.11.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Албијанић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
Основи електротехнике 1 браниће  завршни рад под називом теме: "Мотори једносмерне струје и 
њихова примена у аутомобилима", oдобрен на седници   већа студијског програма  29.12.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2015. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Никола Арсић, студент студијског програма Индустријска екологија  из предмета Еко стандарди и 
технички прописи  браниће  специјалистички рад под називом теме: "Примена ЕМС и ОH и SAS система 
управљања у HE Ђердап", oдобрен на седници   наставног већа  08.07.2015. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2015. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Саша Милошевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Обрада 
сигнала у комуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа акустичких 
параметара просторије на разумљивост говора у реалном амбијенту објекта православне цркве", 
oдобрен на седници наставног већа 20.05.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.07.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
 1. др Боривоје Милошевић - председник 
 2. др Зоран Величковић, мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Милан Пејчић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Одрживи развој 
индустријских зона браниће специјалистички рад под називом теме: "Основни системи за издвајање 
чврстих честица", oдобрен на седници наставног већа 20.05.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.07.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Драган Николић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Драган Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални 
телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Nokia Flexi WCDMA BTS 
integracija u UMTS mrezu", oдобрен на седници наставног већа 17.04.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.07.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Срђан Јовковић, др Зоран Величковић, др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Никола Ракић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 
машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање дизалица", oдобрен на 
седници већа студијског програма 15.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

 Војислав Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Go To Meeting као алат за пословне 
комуникације", oдобрен на седници већа студијског програма 02.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Иван Топић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције објекта П+1 у 
стамбено пословни објекат П+3+Пк у улици Данила Киша у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2015. 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  
 

 Наташа Миљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње 
стамбеног објекта у Јагодини , кп. бр. 2694-1", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2015. 
год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Слободан Филиповић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедијални 
сервиси IPTV система", oдобрен на седници већа студијског програма 18.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић- председник 
 2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

 Душан Ђурић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Компаративна анализа инфраструктура 
Cloud Computing и класичних рачунарских архитектура", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.11.2013. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић- председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 
 Бранка Скорић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Третман отпада у области 
биљне производње", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Елизабета Милић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди 
и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Инвестициони програм 
проширења производње здраве хране у пластеницима, општина Ниш применом стандарда заштите 
животне средине", oдобрен на седници наставног већа 21.06.2013. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.07.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Иван Бахтијаревић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Савремена 
техничка средства за контролу и регулисање саобраћаја", oдобрен на седници наставног већа 
14.04.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.07.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марко Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: "Повезивање 
дигиталне аутоматске машине DMC 635 Veco на широкопојасну мрежу", oдобрен на седници наставног 
већа 18.05.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 02.07.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

 Анастасија Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: 
"Корозија у експлоатационим условима", oдобрен на седници већа студијског програма 15.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.07.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Игор Бранковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Машински 
елементи браниће завршни рад под називом теме: "Машински спој остварен лемљењем", oдобрен на 
седници већа студијског програма 15.05.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.07.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 
 


