
Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Миланка Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција стамбеног објекта 
По+П+3 у стамбено пословни објекат По+П+5+Пк у улици Милоја Јоцића у Параћину", oдобрен на 
седници наставног већа 16.09.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 30.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Стефан Аврамовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено 
пословног објекта на путу за Мерошину код Ниша", oдобрен на седници наставног већа 16.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Драган Јевтић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја на животну средину постројења за 
прераду нафте", oдобрен на седници наставног већа 04.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејан Станојевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење 
животне средине, загађење ваздуха и могућности заштите са освртом на тешке метале и чађи", oдобрен 
на седници наставног већа 20.05.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Владимир Николић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Прерада 
градских отпадних вода малих насеља, са освртом на лагуне и мокра поља", oдобрен на седници 
наставног већа 20.05.2014.год  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александар Даниловић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Јелена Маринковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Отклањање 
опасности од загађења која настају у прехрамбеној индустрији", oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Драган Вучковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Еко стандарди и технички прописи браниће завршни рад под називом теме: 
"Национално законодавство у области индустријско инжењерске екологије", oдобрен на седници већа 
студијског програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић- председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Дарко Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Могућности развоја транспорта у Републици 
Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Горан Стевановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 
ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа 
алуминијума у функцији уштеде енергије и заштите животне средине", oдобрен на седници наставног 
већа 20.05.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Антић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Неконвенционалне 
методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Процес израде прототипова ласером", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Петар Благојевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Напредни системи за повећање стабилности 
виљушкара", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Станко Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа елемената 
активне и пасивне безбедности возила", oдобрен на седници наставног већа 09.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.09.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Трандафиловић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Обновљиви дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом 
теме: "Поступак прорачуна снаге фотонапонског извора напајања и капацитета батерије за систем тунела 

у Сићевачкој клисури PV Gis softvera", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. год.  
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  

1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Ненад Марковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат противпожарне заштите за 
објекат По + Пр + 1 +Пк у улици Зеке Буљубаше 3 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 11.09.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Срђан Дојчиновић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Нормативна регулатива за добијање употребне дозволе објекта високоградње", oдобрен на седници 
наставног већа 12.05.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Игор Милосављевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција и надоградња 
стамбеног објекта у стамбено-пословни објекат По+П+2+Пк у Сомборској улици у Нишу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Душан Гелев, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Утицај растојања на перформансе FSO 
система", oдобрен на седници већа студијског програма 26.08.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић, мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Тамара Најданов, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење шума 
као извора биомасе у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 19.05.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Слободан Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Врсте 
и конструкције биогас постројења", oдобрен на седници већа студијског програма 11.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александра Андрић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Аутоматизација и роботика браниће завршни рад под називом теме: "Могућности примене флексибилне 
аутоматизације у предузећу YUMIS из Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. 
год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Саша Тричковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телекомуникације браниће дипломски рад под називом теме: "Основне особине и операције над 
дискретним сигналима", oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 18.09.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Данило Вујисић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Норматвна 
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа прописа 
о термичкој заштити објекта са освртом на претходну нормативну регулативу", oдобрен на седници 
наставног већа 18.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Саша Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун услова прилагођења 
потрошача на генератор А4", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Данијела Алексић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Душан Манић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и адаптације 
индивидуалног објекта П+О у стамбено пословни објекат П+3+ПК у улици Ратка Павловића у 
Бабушници", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Аница Лилић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 
прибори браниће завршни рад под називом теме: "Врсте и примена глодала у машинској индустрији", 
oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Бисерка Стојиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Могућности развоја ваздушног саобраћаја и 
транспорта у Србији", oдобрен на седници наставног већа 24.04.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милица Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: 
"Управљање необновљивим изворима у функцији заштите животне средине", oдобрен на седници 
наставног већа 11.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Станиша Димитријевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Велибор Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа помоћних уређаја дизалица са аспекта 
специфичности претоварних задатака", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић- председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић- ментор  
 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Маја Аранђеловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
ВЕБ дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике програмског пакета Easypano 
Tourweaver", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  


