
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Невена Радмановац, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање железничких 
локомотива серије 661", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Никола Димитријевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање стругова", 
oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Александра Дејановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Извођење грађевинских радова и примена безбедности радника на привременим и покретним 
градилиштима", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Марија Михајловић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Савремене 
методе за рециклажу грађевинског материјала са освртом на рециклажу бетона", oдобрен на седници 
већа студијског програма 23.06.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић- председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дијана Костић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Обрада 
сигнала у комуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Разумљивост логатома у 
присуству babble шума у акустичном амбијенту са великим временом реверберације", oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.06.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Мирко Косановић, мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Јована Златковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Економија 
отпада – concept waste to energy", oдобрен на седници већа студијског програма 15.05.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић- председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Ивана Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће завршни рад под називом теме: 
"Вредновање електрана применом вишекритеријумске анализе", oдобрен на седници већа студијског 
програма 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Драган Вучковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Анализа енергетских процеса при третману отпада у цементној индустрији", oдобрен на седници 
наставног већа 09.06.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић- председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Ана Тасић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: "Наноелектронски уређаји и нано рачунари", 
oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Aлександар Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 
терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Контрола и управљање 
паркирањем у првој зони паркирања у Лесковцу", oдобрен на седници већа студијског програма 
05.12.2012. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Марко Пешић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Могућности примене интелигентних транспортних 
система у функцији ефикасности транспорта робе", oдобрен на седници већа студијског програма 
07.09.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милица Манчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Палете и контејнери у функцији савременог 
транспорта робе", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Наташа Савић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

 Ирена Грујић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Креирање докумената у pdf форми на 
серверској страни", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Сандра Нешковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Градски возни парк, пример град Ниш", 
oдобрен на седници већа студијског програма 16.09.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић- председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Тијана Божиновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водовода и канализације за 
адаптацију и надоградњу индивидуалног стамбеног простора у стамбени објекат П+3+Пк у улици 7. Јули 
у Новом Пазару", oдобрен на седници већа студијског програма 02.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејан Поповић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: "Планирање 
бежичних линкова софтверским алатом Cambium Motorola PTP Link Planner", oдобрен на седници 
наставног већа 29.06.2015. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.09.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Никола Секуловић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милан Арсов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Широкопојасне приступне мреже браниће специјалистички рад под називом теме: "Модулационе 
технике код ТЕТРА система", oдобрен на седници наставног већа 03.11.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.09.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић- председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена тракастих транспортера – примери из 
праксе", oдобрен на седници наставног већа 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић- председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Душан Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механика 
претоварно транспортних радова браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних 
карактеристика машина напрекидног транспорта", oдобрен на седници већа студијског програма 
14.04.2015. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 21.09.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић- председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. мр Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александар Бјелица, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње стамбено 
пословног објекта По+Пр+3+Пк у улици Светосавска бб Ниш", oдобрен на седници наставног већа 
11.09.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Андријана Цекић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју 
града Ниша са посебним освртом на временске и просторне услове анализом података саобраћајних 
незгода", oдобрен на седници наставног већа 14.04.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Дејан Стошић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета 
Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: "Третман отпада на 
територији општине Алексинац", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. мр Милош Ристић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Младен Нинић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Корозија и заштита у 
грађевинарству", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.09.2015. год. у 1000 пред комисијом:  
 1. др Александра Боричић- председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Стефана Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност деце у саобраћају на подручју 
Владичиниг Хана у периоду од 2005-2010", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.09.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Александра Недељковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала и регулисање саобраћаја на раскрсници улица Булевар 12. фебруар и Александра 
Медведева у Нишу", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.09.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Томислав Маринковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 


