
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Mиљан Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: „Високофреквентни осцилатори“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електронике браниће завршни рад под називом теме: „Монофазни регулатори наизменичног напона“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Димитријевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Стандардизација и квалитет браниће завршни рад под називом теме: „Примена стандарда серије ISO 
9001,9002 I BZNR у фабрици KNAUF INSULATION у Сурдулици“, oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Ћирић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Технике 

спајања делова браниће завршни рад под називом теме: „Подводно заваривање“, oдобрен на седници 
већа студијског програма 11.07.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2014. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-

ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: „Особине оптичких појачавача“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.09.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Кркић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: “Реконструкција и адаптација 
индивидуалног објекта По+П у стамбени објекат По+3+Пк у улици Николе Тесле у Ћићевцу”, oдобрен на 
седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Биљана Станојковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Еко стандарди и технички прописи браниће завршни рад под називом теме: 
"Директиве у области индустријско инжењерске екологије", oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Горан Мишић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални 

телекомуникациони системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројектовање 
компандинг квантизера засновано на апроксимацији оптималне компресорске функције splajn 
функцијом првог реда", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Даниела Миловић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Аутентификација корисника у PHP-u", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Душан Симић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Планирање 
зелених површина у урбаним срединама", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2014. 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  

 
Бранислав Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена и анализа 
ризика у Дому здравља Лесковац- Грделица", oдобрен на седници већа студијског програма 10.10.2014. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Јосифовић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена и анализа ризика у НИС-
ад, бензинска станица Ратко Павловић", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Маринковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за истосмерно истискивање профила од АЛ-
легура у топлом стању", oдобрен на седници већа студијског програма 10.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2014. год. у 16:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Маја Милосављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 

транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада и пословања 
шпедитерског предузећа - КВАТРОТРАНС", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Светозар Костић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Ненад Бачевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Технологија рада центара за обуку возача браниће специјалистички рад под називом теме: Дефинисање 
програма обуке на територији Београда- Баново брдо, седиште ауто-школа, у условима већег броја 
кандидата у возилу, oдобрен на седници наставног већа 08.10.2014. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.10.2014. год. у 1200 пред комисијом:  
1. др Павле Гладовић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Братислав Јанковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 

регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Техничко регулисање 
саобраћаја у зони техничке школе Никола Тесла у Сурдулици", oдобрен на седници већа студијског 
програма 15.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душица Брадић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат заштите од пожара 
реконструкције,надградње и доградње зграде штампарије у пословни објекат у Београду", oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бојана Вуканић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбеног објекта По+Пр+2+Пк 
улица Ђачка бб у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Душан Николић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Безбедност и 
здравље на раду при изради грађевинских објеката", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2014. 
год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Живковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета WEB 

дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Поступак имплементације савремених видео плејера у 
оквиру web странице", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 

2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бранислав Мајкић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

WEB дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Примена bootstrap технике у процесу израде WEB 
презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бојан Сибиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Нелинеарна видео монтажа у ADOBE PREMIER-
u", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Тамара Соколовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње 
стамбеног објекта По+Пр+2+Пк у стамбени објекат По+Пр+4+Пк у улици Јеронимова бр.20 у Нишу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 16.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стеван Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат адаптације и 
надградње објекта П+О у стамбено пословни објекат П+3+Пк у улици 1300 каплара 27 у Нишу", oдобрен 
на седници наставног већа 18.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Емилија Стаменковић, студент студијског програма Индуструјско инжењерство из предмета 

Машински елементи браниће завршни рад под називом теме: "Лежишта са постељицом од неметалних 
материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милош Станковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај загађења 
животне средине на глобалне климатске промене и ефекат стаклене баште", oдобрен на седници 
наставног већа 18.06.2014. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Зафировић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-

ласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристика DWDM технологије 
преноса", oдобрен на седници већа студијског програма 13.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Иван Перишић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Обрада 

сигнала у комуникацијама браниће специјалистички рад под називом теме: "Мерење акустичких 
параметара методом импулсног одзива", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 21.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Петар Митић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рачунарска 

графика браниће завршни рад под називом теме: "Израда модела- примена", oдобрен на седници већа 
студијског програма 19.05.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Ранђеловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Примена ултразвука у 
машинству", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Јуловски, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 

предмета WEB дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Значај SEO технике при креирању и 
развоју комерцијалних web страница", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Тасић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и регулисање 

саобраћаних токова браниће завршни рад под називом теме: "Елементи пројекта саобраћајне 
сигнализације и опреме у улици Обилићев венац у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 15.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Вукадиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 

безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Организација и вршење 
увиђаја на подручју Прокупља", oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљан Гашевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат реконструкције улице 
Албанске голготе у Лесковцу", oдобрен на седници већа студијског програма 16.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Андриана Пантић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Тмаве и Спанца у општини Куршумлија", oдобрен на седници већа студијског 
програма 13.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Гоца Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње 
стамбеног- пословног објекта По+Пр+3+Пк у улици кнеза Лазара у Сокобањи", oдобрен на седници већа 
студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. мр Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Игор Грмуша, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње стамбеног објекта 
По+Пр+2+Пк у Нишу у улици Новопазарској", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције 
породичне куће По+1+Пк у стамбено пословни објекат у улици 3. август у Прокупљу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 13.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. 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  

 
Александра Дејановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено 
пословног објекта По+Пр+4+Пк у улици Војводе Танкосића 48 у Нишу", oдобрен на седници већа 
студијског програма 11.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Баловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Вангабаритни транспорт- постојећа решења", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2014. 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  

 
Владимир Милетић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Градитељство и животна средина браниће завршни рад под називом теме: 
"Елаборат ЕЕ за стамбени објекат П+1 у селу Баличевац", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Драган Матеовић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Термодинамика браниће завршни рад под називом теме: "Термодинамичке основе 
прорачуна топлотних губитака на стамбеном објекту П+О у селу Рутевац", oдобрен на седници већа 
студијског програма 10.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марио Прањић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбеног објекта По+П+3+Пк у 
улици Војводе Путника у Зајечару", oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2014. 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  

 
Милош Урбановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Микроконтролерски систем за 
мерење температуре амбијента", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2014. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јасна Сталетић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и изградње 
стамбеног објекта П + 3 + Пк у Крушевцу", oдобрен на седници већа студијског програма 18.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Мутавџић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Главни пројекат реконструкције улице 
Николе Пашића у Крушевцу", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ана Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловски ТК 

системи браниће завршни рад под називом теме: "Архитектура DWDM система", oдобрен на седници 
већа студијског програма 08.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Даниела Миловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Љиљана Мрдаковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: 
"Перспектива хидроенергије као алтернативни извор енергије", oдобрен на седници већа студијског 
програма 04.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Михајло Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Утицај глобалног 
загревања на климатске промене у Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.10.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Лилић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Системи за пренос обртног момента код пољопривредних 
машина", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Жељко Аксић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Подмазивање мотора са унутрашњим сагоревањем", oдобрен 
на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Драган Тасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 

машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Оправка и одржавање осовинских 
склопова електричних локомотива серије 441, 444 и 461", oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ана Антић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 

телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Линеарни временски инваријантни 
системи", oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2014. год. у 9:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљан Алексић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат за стамбени бјекат 
По + П + 3 у улици Златиборска 9а Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 18.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милутин Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: "Основне карактеристике јавног градског превоза у 
Нишу са анализом функционисања приградских линија 33 и 39 у Нишу", oдобрен на седници већа 
студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 16:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Мартиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни 

градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Анализа квалитета услуге у јавном градском 
превозу у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 16:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јован Петковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Ефикасност рада возног парка", oдобрен 
на седници већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 15:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Урош Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: "Финансирање јавног превоза", oдобрен на седници 
већа студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јована Тодоровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада и мере побољшања и 
пословања предузећа EURO COMMERCE из Прокупља", oдобрен на седници већа студијског 
програма 15.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технлогија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада и пословања 
сектора транспорт у предузећу ЛАЗАР из Блаца", oдобрен на седници већа студијског 
програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Светозар Костић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Слађана Младеновић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирње из предмета Еко стандарди и технички прописи браниће завршни рад под називом теме: 
"Регулатива у области индустријске екологије IE", oдобрен на седници већа студијског 
програма 23.06.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Александар Антић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: Главни пројекат 
реконструкције улице Предрага Бошковића у Пироту, oдобрен на седници наставног већа 11.07.2014. 
год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.10.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. мр Драган Перић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Цветановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: Идејни пројекат водовода и канализације 
за стамбени објекат По + Пр + 4 у улици Сувопланинских чета у Нишу, oдобрен на седници већа 
студијског програма 29.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. мр Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Слободан Миљковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: Осцилатори синусних, четвртастих и 
тестерастих сигнала, oдобрен на седници већа студијског програма 18.07.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.10.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Јована Златковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Мерење и контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: Мерење буке и 
анализа услова радне средине, oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Дејан Ивановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претоварно транспортних радова браниће дипломски рад под називом теме: Претоварни задатак и 
реализација претоварног процеса, oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2014. год . 

Одбрана дипломског рада одржаће се 03.10.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

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

браниће завршни рад под називом теме: Технички преглед друмских моторних возила, oдобрен на 
седници већа студијског програма 15.09.2014. год  

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милица Тодоровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: Управљачки системи код пољопривредних моторних возила, 
oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић- ментор  

 
 


