
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Најданов, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме Анализа статичке и динамичке стабилности 
аутодизалица , oдобрен на седници  већа студијског програма  14.04.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 1500 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић  - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Дарко Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме "Мултимедијална виртуална база предузећа", 
oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милица Богдановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: “Анализа процене 
ризика у предузећу Jugo – impex d.o.o Nis”, oдобрен на седници  већа студијског програма 27.09.2016. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић  - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Ненад Карапанџић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мултимедије браниће дипломски рад под називом теме: "Виртуелна реалност и физика на мобилним 
платформам" , oдобрен на седници већа студијског програма 07.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Милан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Базе података браниће завршни рад под називом теме: "T-SQL и адаптивни сервери", oдобрен на 
седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Вукота Букумировић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: "Нанотехнологија и утицај на развој 
електричних рачунара", oдобрен на седници већа студијског програма 28.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Мишић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Аналитика мултимедијалних Big Data ресурса", 
oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Тања Ђенић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја 

браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју Кљажевца 
са посебним освртом на временски и просторни распоред незгода", oдобрен на седници већа студијског 
програма 26.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Најдановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун слабљења и 
нивоа сигнала у разводном делу мреже KDS-a реализованом у згради BTШ Ниш", oдобрен на седници 
већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Слободан Миљковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигитални телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена и 
реализација скремблера и дескремблера", oдобрен на седници наставног већа 22.02.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.09.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић, др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Марко Рилак, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловске и 
сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа уређаја и софтвера у 
сателитским навигационим системима", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ненад Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова браниће завршни рад под називом теме: "Термовизијско праћење ширења температуре 
завареног споја", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2016. год. у 9:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Наташа Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Анализа реализације 
локалног еколошког акционог плана општине Алексинац", oдобрен на седници већа студијског програма 
17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Гмитровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Моторна возила за превоз опасних материја", oдобрен на 
седници већа студијског програма 26.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Радош Чворовић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Енегретски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Анализа штетних утицаја енергетских процеса у термоелектранама на животну средину", oдобрен на 
седници наставног већа 03.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.09.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Младен Ђурић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварно транспортне механизације у 
предузећу Unisol Group", oдобрен на седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2016. год. у 1:100 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марјан Стевановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Комбинација копнено поморског транспорта робе 
на релацији Народна Република Кина – Западна Европа", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ђорђе Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Путеви браниће 

завршни рад под називом теме: "Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме деонице државног пута 
2б-35 деоница Сврљиг – Ниш, од км 186+467,00 до км 189+380,00 , oдобрен на седници већа студијског 
програма 30.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2016. год. у 1430 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Живић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 

материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена савремених материјала у грађевинарству 
са примером изградње пословно тржног центра", oдобрен на седници већа студијског програма 
12.01.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 

Александра Давидовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Примена прописа о термичкој заштити објекта и утицаја на одрживи развој урбаних средина", oдобрен 
на седници наставног већа 08.03.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

Марко Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Познавање робе у претовару и транспорту", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2016. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Анђелковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа општих карактеристика претоварне 
механизације при раду у складиштима", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Дејан Потић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 

1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе општинског пута између 
Великог села и Малог Јовановца у општини Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Ђорђе Атанацковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Интернет протокол верзија 6IPv6", oдобрен 
на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Матеовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 

предмета Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Kortana personalni asistent", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Милан Трајковић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Алати и 

прибори, браниће дипломски рад под називом теме: "Вишесечни алати за пробијање и просецање", 
oдобрен на седници наставног већа 05.09.2016. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 23.09.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Младен Томић- члан 
3. др Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљан Миленковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Мере 
безбедности и заштите у јавном предузећу за грађевинско земљиште и изградњу општине Бела 
Паланка", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милица Благојевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Стабилност теретних 
моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 30.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Братислав Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Варијантна решења транспорта робе у предузећу 
Тигар а.д.- Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Младен Филиповић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: "VSAT SISTEMI", oдобрен 
на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марко Цветковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Израда и 
доношење планских докумената издавање грађевинских дозвола и озакоњење објеката са упоређењем 
прописа старог закона", oдобрен на седници наставног већа 06.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска 

техника браниће завршни рад под називом теме: "Реализација квиз апликације путем даљинског 
управљача", oдобрен на седници већа студијског програма 10.05.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић – председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Михајловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Функционисање савременог транспорта робе 
применом нових технологија", oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Зарев, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 

машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање турбина у предузећу Врла 1", 
oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2016. год. у 1030 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Младен Андрејић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Превентивно одржавање моторних возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Милићевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Базе 

података браниће завршни рад под називом теме: "Мерење перформанси одзива базе", oдобрен на 
седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Најдановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање економско 
производних квалитета рада АТП Дака - Дољевац", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада и пословања 
на међуградској аутобиској линији Лесковац – Суботица предузећа Канис Лесковац", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Сузана Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Употреба геотермалне 
енергије на примерима добре праксе са Исланда", oдобрен на седници већа студијског програма 
17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.09.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Костић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 

машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање дробилице за камен у 
каменолому Долац", oдобрен на седници већа студијског програма 31.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.09.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Данијела Ђурђевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Шуме 
као извор енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.09.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Дамир Миуловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Базе података, браниће дипломски рад под називом теме: "Обрада трансакција у базама података", 
oдобрен на седници наставног већа 07.07.2016. год. Одбрана дипломског рада одржаће се 01.09.2016. 
год. у 12:00 пред комисијом:  

1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Душан Стефановић- члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор 

 
 


