
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система  браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машина и 
алата према стању", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 

возила браниће завршни рад под називом теме: "Анализа система за хлађење мотора са унутрашњим 
сагоревањем", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Испитивање моторних 
возила", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Томислав Маринковић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Михајло Лакета, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила  браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицајни фактори на 
стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 09.07.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Веско Луковац  - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић  - ментор  
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Владимир Маринковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Превентива и контрола у транспорту опасних материја  браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Учешће теретних возила у саобраћајном току као параметар за избор траса", oдобрен на 
седници наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Веско Луковац  - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Тања Здравковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система  браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање опреме за рад 
у фирми JLB - SOULIER", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. мр Петар Ђекић - члан 
3. др Томислав Маринковић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Никола Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја  

браниће завршни рад под називом теме: "Утицај трактора на безбедност саобраћаја на подручју ПУ 
Лесковац са посебним освртом на незгоде у ноћним условима", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић  - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: "Анализа безбедности саобраћаја на подручју ПУ 
Врање са посебним учешћем трактора", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић  - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Станојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова  браниће завршни рад под називом теме: "Поступак заваривања противударне посуде 
за потребе стабилног снабдевања водом", oдобрен на седници већа студијског програма 25.05.2018. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић  - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Милош Ристић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милена Видојковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Алтернативни извори енергије  браниће завршни рад под називом теме: "Соко 
Бања алтернативни извор енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић  - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Ристић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Израда ребра и 
прирубнице плазмом", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић  - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Ристић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Развој 

апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Тестирање безбедности Web 
апликација у Kali Linux окружењу", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић  - председник 
2. др Славимир Стошовић, др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић  - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Александар Стаменковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"BLOCKCHAIN технологије као мера одрживог управљања енергетским ресурсима", oдобрен на 
седници наставног већа 09.07.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић  - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић  - ментор  
 

  
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Никола Тасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 
спајања делова браниће завршни рад под називом теме: "Ултразвучно заваривање", oдобрен на 
седници већа студијског програма 25.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић  - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Милош Ристић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Божић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова  браниће завршни рад под називом теме: "Дифузно заваривање", oдобрен на седници 
већа студијског програма 03.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2018. год. у 09:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Милош Ристић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јулија Ранђеловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе 
општинског пута између Кнежице – тачка а и Малошишта – тачка б у општини Дољевац", oдобрен на 
седници већа студијског програма 10.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Ненад Стојковић  - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милица Денчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе 
опшинског пута између Војнеговца и Великог Јовановца у општини Пирот", oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић  - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Драган Перић  - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Иван Станковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 

градских саобраћајница  браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за грађевинску 
дозволу уређења простора са приступним саобраћаницама и паркинг простором у склопу простора 
фабрике ERGOMADE у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 27.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Ненад Стојковић  - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Милош Николић, студент студијског програма Комуникације и информатика из предмета 

Рачунарске мреже браниће дипломски рад под називом теме: "Праћење покретних објеката ГПС 
технологијом", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 27.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић  - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Стојимиров, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Real-time комуникација у клијент 
сервер системима", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић  - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Мирко Косановић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Горан Терзић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће дипломски рад под називом теме: "Протоколи усмеравања", oдобрен на 
седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 27.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић  - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Мирко Косановић  - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Сашка Тодоров, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на 
подручју Пирота са посебним освртом на вид и категорију возила", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 

безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Вештачење 
саобраћајних незгода приликом судара два возила са посебним освртом на утврђивање места судара 
и међусобног положаја", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић  - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Михајло Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 

безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Специфичности 
вештачења саобраћајних незгода са пешацима у условима смањене видљивости", oдобрен на седници 
већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2018. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Саша Миленковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
безбедности саобраћаја на подручју општине Прокупље упоредна анализа индикатора и прекршаја 
учесника у саобраћају", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.09.2018. год. у 09:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић  - ментор  
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Душан Максимовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Хендовер у 4 и 5 генерацији 
мултимедијалног преноса мобилних сигнала", oдобрен на седници већа студијског програма     
24.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић  - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Срђан Јовковић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Симић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 

комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Haarp систем", oдобрен на седници већа 
студијског програма     06.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић  - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Срђан Јовковић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Илија Милутиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мобилне комуникације  браниће завршни рад под називом теме: "Израда смарт антена и утицај 
зрачења на околину", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић  - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Тијана Стојковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз  браниће завршни рад под називом теме: "Могућност увођења БРТ-а у јавном превозу студија 
случаја града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић  - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Павле Гладовић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Александар Јовановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Мије Станимировића у Ражњу", oдобрен на седници 
наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Ненад Стојковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Бојана Аврамовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Филипа Филиповића", oдобрен на седници 
наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Ненад Стојковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Јелена Јаковљевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Копаоничке у Брусу", oдобрен на седници наставног 
већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Дејан Стаменковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Благоја Паровића у Житорађи", oдобрен на седници 
наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Страхиња Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електронике браниће завршни рад под називом теме: "Активна кола за ограничавање и уобличавање 
сигнала са операционим појачавачем 741", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Наташа Нешић, др Зоран Миливојевић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милош Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Телекомуникационе мреже браниће дипломски рад под називом теме: "Врсте комутација у 
комуникационим мрежама", oдобрен на седници наставног већа 27.08.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање 

отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа токова PET амбалажног отпада у Србији", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Биљана Мулутиновић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Петрија Поповић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и 

околина браниће завршни рад под називом теме: "Процена угрожености водних ресурса климатским 
променама на западном Балкану", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2018. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ана Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Системи за рециклажу PET амбалаже", oдобрен 
на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2018. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милица Николић, 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 већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Андријана Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у алатници Крстић 
Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљана Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 

ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у фирми Милошевић за радна 
места књиговође, магационера и возача", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Ђокић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Мерење перформанси TCP алгоритама за 
контролу загушења", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Владимир Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Утицај фреквенције на пренос сигнала 
у отвореним и затвореним срединама", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Поступак оптимизације web презентације у Page 
speed Insights окружењу", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање моторних возила", oдобрен на седници већа 
студијског програма 03.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Петат Ђекић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Павловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење стамбеног објекта 
П+3 са дванаест стамбених јединица у улици Цвијићевој 35 Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 18.04.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње 
пословног објекта П+1 у стамбено пословни објекат П+3+Пк у улици Цвијићевој бб у Крушевцу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Стојковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и надградње 
стамбеног објекта По+П+1 у стамбено пословни објекат По+П+3+Пк у улици Стојана Петровића у 
Власотинцу", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марко Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Пројектовање помоћу рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање дигиталног 
двоцифарског бројача у програмском пакету Proteus", oдобрен на седници већа студијског програма 
15.01.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Соња Андрић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај техничке 
исправности моторних возила на безебдност саобраћаја", oдобрен на седници наставног већа 
16.04.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јелена Ђокић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 

транспорт са шпедицијом браниће завршни рад под називом теме: "Мере за унапређење квалитета 
услуге шпедитерског предузећа Дака Дољевац", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.06.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.09.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Стефан Ђорђевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
услова за рад центара за обуку возача на територији Лесковца", oдобрен на седници наставног већа 
25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.09.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Павле Гладовић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Веско Луковац - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Стефан Пешић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај осцилација 
моторних возила на удобност путника и стабилност возила", oдобрен на седници наставног већа 
09.07.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.09.2018. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Ковачић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Мерење и 

контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање и праћење квалитета речних 
вода на подручју града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
МИлан Станковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Одрживи 

развој комуналних средина браниће специјалистички рад под називом теме: "Потенцијал отворених 
простора насеља Кучево за формирање фокусних тачака", oдобрен на седници наставног већа 
25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Ненад Стојковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Срђан Тодоровић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Светог Саве у Алексинцу", oдобрен на седници 
наставног већа 25.06.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.09.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Емилија Здравковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета теорија 

ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у предузећу за путеве Trace 
Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 26.06.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.09.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Наташа Јовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Стандарди у 
изградњи стамбених објеката како код пројектоване тако и код извођења радова", oдобрен на 
седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.09.2018. 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 

 
Дарко Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Примена REST API 
сервиса за приступ подацима из базе података", oдобрен на седници већа студијског програма 
27.08.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.09.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
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