
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Игор Ракоција, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „Google-ova платформа за блог Blogger“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председниk 

2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Милош Ћирић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „Преглед новог web стандарда HTML5“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Срђан Јовковић - председниk 

2. мр Мирко Косановић - члан  
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Стефан Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: „Процена ризика у Мостоградњи“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Александар Шејић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: 
„Корозија и заштита композитних материјала и неметала“  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председниk 

2. др Александра Боричић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Марјан Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
Возила браниће завршни рад под називом теме: „Утицај моторних возила на животну околину“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председниk 
2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Дејан Јанићијевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 
прибори браниће завршни рад под називом теме: „Алати и прибори за обраду дубоким извлачењем“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 10:30 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председниk 

2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Милош Живковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Програмски језици браниће завршни рад под називом теме: „Агилни модели и методе развијања 
софтвера“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2013. год. у 10:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председниk 

2. др Срђан Јовковић - члан  
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Никола Арсић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Енергетска ефикасност браниће завршни рад под називом теме: „Енергетска ефикасност у 
производњи,транспорту и дистрибуцији електричне енергије“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председниk 

2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
  

Александар Лачковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: „Аналогно дигитална централа Alkatel 
1000“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић - председниk 

2. др Петар Спалевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 
 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Момчиловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Генерални ремонт машинских 
система“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председниk 

2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

  
Милош Миленковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Покретање апликација на мобилном 
телефону-call blocker“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председниk 

2. др Никола Секуловић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Ивана Стевановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: „Заштита на раду од опасног дејства електричне струје у 
објектима намењеним за рад,радним просторијама и на радилиштима“. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. др Александра Боричић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 
 Александра Златановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: „Ознаке и знаци из области безбедности и 
здравља на раду“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председниk 
2. др Аница Милошевић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марина Јањић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање рада и пословања 
сектора транспорт СИМПО Врање“  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

  
 Бранислав Антић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Повећање ефикасности квалитета услуге 
у сектору транспорт СИМПО Врање“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Младен Анђелковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: 
„Биогорива као алтернативни извори енергије“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председниk 

2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Војислав Петковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: „Заштита на раду при утовару терета у теретна моторна 
возила и истовару терета из таквих возила“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Митић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат адаптације и надоградње 
стамбено пословног објекта П+0 У П+3+Пк у улици Мије Миленковића у Власотинцу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председниk 

2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Станко Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна 
психологија браниће завршни рад под називом теме: „Анализа сложености процеса обуке возача у 
управљању возилом“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Миломир Веселиновић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Драган Ранчић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: „Примена 
нормативно регулативних аката за издавање локацијске дозволе“  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александар Даниловић - председниk 

2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марија Михајловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за реконструкцију стамбеног објекта“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председниk 

2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марко Мутавџић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: „Главни пројекат 
кружне раскрснице између улица Булевара Краља Петра и Булевара Војводе Путника у Крагујевцу“.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председниk 

2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. мр Драган Перић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Горан Милојковић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета ЕКО 
стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Имплементација 
еколошких стандарда и прописа у ОБ-Прокупље Др Алекса Савић“  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председниk 

2. др Александра Боричић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Милош Цветановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Утицај машинских система на 
радну околину“ . 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ђорђе Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Утицајни параметри на 
прецизност алатних машина“  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председниk 

2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Мирослав Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Главни систем за повезивање и 
пренос дигиталних података на базној станици“  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Никола Секуловић - председниk 
2. мр Данијела Алексић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јована Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

Саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Улога појасева,наслона за главу и ваздушних 
појасева у заштити посаде возила“  

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2013. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Сандра Васиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 

безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Прорачун и анализа 
параметара приликом процеса претицања и обилажења возила“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марија Марковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Безбедност деце у саобраћају на подручју општине 
Бабушница“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председниk 
2. мр Нада Стојановић - члан  
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драган Илић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Моторна 

возила браниће завршни рад под називом теме: „Агрегати моторних возила“  
Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председниk 
2. др Дејан Богићевић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Анита Манојловић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: „Процена ризика у ауто 
сервису БЕКАН“.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Станковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Администрирање рачунарских мрежа браниће завршни рад под називом теме: „Карактеристике 
Керберос протокола за аутентификацију корисника“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2013. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Душан Стефановић - члан  
3. мр Мирко Косановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Драган Михајлов, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 

извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: „Искоришћеност алтернативних 
извора енергије у Студентском центру Ниш“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милош Поповић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа 
безбедности и здравља на раду радника у фабрици за производњу бехатон плоча“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Александар Даниловић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Иван Јовановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

гегулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: „Закон 
безбедности на раду у грађевинарству са применама добре праксе“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. др Станиша Димитријевић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Брковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Одржавање машинских 
система у ПД БАЛКАН Д.О.О НИШ“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председниk 
2. мр Милош Ристић - члан  
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Андоновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Примопредајна антена на базној 
станици БС 232“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Никола Секуловић - председниk 
2. др Петар Спалевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Медић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 

комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Појава дифракције код антенских система“. 
Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Петар Спалевић - председниk 
2. др Никола Секуловић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

  
Марко Темељковски, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта П+4 у П+6 + Пк у улици Томе Живановића у Параћину“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председниk 
2. мр Александар Даниловић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ђорђе Радовановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: „Заштита на раду од 
електричног удара радника пословнице погона за електричну енергију Бољевца на високонапонским и 
нисконапонским мрежама“  

Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2013. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председниk 
2. мр Бобан Цветановић - члан  
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ана Зарић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: „Надограња и реконструкција пословног објекта 
Пр+1 у стамбено пословни објекат Пр + 2 + Пк у улици Булевар Димитрија Туцовића бб у Нишу“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.09.2013. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председниk 
2. мр Виолета Стојановић - члан  
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Небојша Станковић, студент студијског програма Индустијска екологија из предмета Прерада и 

коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: „Припрема базенске 
воде на базенима Спортског центра Чаир у Нишу“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председниk 
2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Игњатовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: „DDoS напади“. 
Одбрана завршног рада одржаће се 09.09.2013. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председниk 
2. др Душан Стефановић - члан  
3. мр Мирко Косановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Владимир Стојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: „Модели 
решења инфраструктуре и реализације сервиса за пословне и резиденцијалне објекте“. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.09.2013. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председниk 
2. др Дејан Благојевић - члан  
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Тања Петковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће завршни рад под називом теме: 
„Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије“. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.09.2013. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председниk 
2. мр Слађана Недељковић - члан  
3. мр Бобан Цветановић - ментор 


