
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милица Тричковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Поступак моделирања и израде цилиндричног 
зупчаника на 3Д штампачу ", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 09:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Милош Здравковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки ток припреме модела млазнице 
ракетног мотора за израду на вишеосном CNC обрадном центру ", oдобрен на седници већа студијског 
програма 20.05.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 09:30 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милош Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика и безбедност и здравље на раду у 
МИН Локомотива доо ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Марко Милојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност и 
здравље на раду у Гама Консалтинг доо ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Данијел Лазић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду у предузећу Gama Consulting doo Прокупље ", oдобрен на седници већа студијског програма 
20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Јовић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Економски и еколошки бенефити рециклаже 
пластичног отпада ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Лазар Дамњановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Термички третман отпада плазма 
технологијом ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Стефан Стојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 
мреже браниће завршни рад под називом теме: "Сигурност криптовалуте у ТК мрежа", oдобрен на 
седници већа студијског програма 26.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Паркирање и терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Контрола и 
санкционисање прекршаја у паркирању", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Булатовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Примена програма Winbox за 
конфигурацију Mikrotik Rutera ", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Станисављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Моторна возила браниће завршни рад под називом теме: "Анализа издувних гасова мотора са 
унутрашњим сагоревањем", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Ненад Станковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај доба дана 
на настанак саобраћајних незгода са учешћем деце на подручју ПУ Ниш", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 02.09.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Немања Бабић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Временска и 
просторна дистрибуција саобраћајних незгода са учешћем бициклиста по општинама на подручју ПУ 
Ниш", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 02.09.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.09.2019. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Теодора Милошевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа стања безбедности саобраћаја 
по општинама на територији ПУ Лесковац ", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2019. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Бојан Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 
1 браниће дипломски рад под називом теме: "Израда техничке документације за пројекат за извођење 
радова на реконструкцији локалног пута у селу Бољтин ", oдобрен на седници наставног већа 
23.09.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.09.2019. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Горан Шкркић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Утицај конволуционог кодовања на 
вероватноћу грешке у телекомуникационим системима", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Коцић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање возила за 
одлеђивање и заштиту од залеђивања ваздухоплова", oдобрен на седници већа студијског програма 
06.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Стефана Станојевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Потенцијали 
добијања секундарних сировина рециклажом отпадних батерија и акумулатора", oдобрен на седници 
већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Вељковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 
планирање из предмета Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Одрживост 
управљања отпадом у дуванској индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 
30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Наталија Вацић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена виљушкара у унутрашњем транспорту и 
складиштењу", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена ужади и ланаца код дизалица", oдобрен 
на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Ненад Тјупа, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Стандардизација и контрола квалитета браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и контрола 
квалитета производа ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. Др Аница Милошевић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Маја Тасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада 
деформисањем браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки ток израде дела KC 2", oдобрен 
на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Стефан Ђурић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна 
психологија браниће завршни рад под називом теме: "Умор возача као могући узрок неефикасног 
реаговања у саобраћају", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Андријана Цекић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Контрола транспорта 
опасног терета", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Бранимир Стаменковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијање грађевинске дозволе 
за реконструкцију улице Рајићеве у Малошишту у општини Дољевац", oдобрен на седници већа 
студијског програма 23.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Горан Грочић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за добијање 
грађевинске дозволе за реконструкцију улице Војводе Путника у Земуну ", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.09.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Алекксандра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Ана Живковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа грађевинског материјала и 
складиштење на депонијама ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 09.07.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Лазар Михајловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена камена као грађевинског 
материјала на објектима нискоградње са примерима из праксе ", oдобрен на седници већа студијског 
програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Марко Тасић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Претоварна средства и опрема у унутрашњем 
транспорту и складиштењу ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Милош Ристић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Превентива и контрола у транспорту опасних материја браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Место и улога интермодалног терминала у слободној зони Пирот", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 22.05.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Предраг Павловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Уређаји за испитивање светлосног снопа предњих 
светала", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2019. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Горан Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа полиетиленског 
амбалажног отпада и примена рециклата", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2019. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Невена Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Идејно урбанистичко решење 
блока са мешовитим становањем, вишепородичне и двојне зграде, у оквиру новопројектованог 
стамбеног подручја ", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Раденковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Метеоролошка станица 
базирана на Arduino Nano микрорачунарском систему", oдобрен на седници већа студијског програма 
10.07.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Грујић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Примена 
микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Аналогни виртуелни часовник базиран на 
Arduino Nano микроконтролерском систему", oдобрен на седници већа студијског програма 
10.07.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Александар Матеовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Bootstrap studio као алат за припрему backend дела web апликације", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 29.10.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Мирослава Ракић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Потенцијали и бенефити примене 
рециклиране отпадне гуме за производњу нових производа ", oдобрен на седници већа студијског 
програма 06.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Илија Перић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз 
браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада линија 7 и 27 ЛБ у систему јавног градског 
превоза путника у Нишу ", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милан Гавриловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада и пословања 
сектора транспорта предузећа M Univerzal Tim из Ниша ", oдобрен на седници већа студијског програма 
13.05.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Наташа Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање услуга на линији 
Лесковац – Београд предузећа Frenki из Лесковца", oдобрен на седници већа студијског програма 
13.05.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2019. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Ана Радојковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мобилност као сервис савремени концепт 
вођења саобраћаја у градовима", oдобрен на седници већа студијског програма 28.03.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2019. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Јовица Петровић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Пројекат за извођење приступног пута у Миријеву у општини Звездара ", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 02.09.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Алекксандра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Марко Величковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије 
из предмета Обрада мултимедијалних сигнала браниће мастер рад под називом теме: "Заштита 
ауторских права применом невидљивог воденог жига код видео секвенце кориговане y- 
трансформацијом", oдобрен на седници наставног већа 22.05.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Наташа Савић, инж. Саша Радовић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Војислав Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Економски и еколошки бенефити 
рециклаже папира ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Ненад Игњатовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Remote desktop servisi u window server 2016 
okruzenju", oдобрен на седници већа студијског програма 10.07.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2019. 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 

 Александар Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Konfiguracija Hotspot servisa na 
Mikrotik RB 433", oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Михајло Милошев, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду на 3D ласеру у предузећу D-Company - Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 
30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Милан Бошковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Процена заштите урбане средине за 
одрживи развој града Пирота и анализа штетности загађења у градској средини по здравље", oдобрен 
на седници стручно истраживачког већа 22.05.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Александар Стојичић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Упоредна анализа нових и старих прописа за термичку заштиту објеката", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 05.09.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Драган Дишић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање бензинских 
мотора са унутрашњим сагоревањем ", oдобрен на седници већа студијског програма 01.07.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.09.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
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