
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Бојан Божиноски, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Web апликације засноване на 
Geolocation интерфејсу", oдобрен на седници већа студијског програма 07.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

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

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Складиштење 
енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Владимир Недељковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Капацитети и искоришћеност енегретских ресурса у југоисточном делу Србије", oдобрен на седници 
наставног већа 17.06.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милан Јосифовић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Могућности комбиноване производње топлотне и електричне енергије из биомасе", oдобрен на 
седници наставног већа 01.09.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Ситеми 

мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Диверзити технике у 
мобилним комуникацијама"с, oдобрен на седници наставног већа 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2016. год. у 1130 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Миливојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Обрада аудио сигнала браниће завршни рад под називом теме: "Улога мерења импулсног одзива у 
акустици затвореног простора", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Душан Јовановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Примена 
рачунарских програма за реконструкцију саобраћајних незгода са пешацима", oдобрен на седници 
наставног већа 14.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владимир Миљковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Техничке карактеристике и поступак 
избора и пројектовања мотора за електричне аутомобиле", oдобрен на седници већа студијског 
програма 12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милена Максовић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа тока 
медицинског отпада на територији града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 
17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Костић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Начини извођења водоводних и 
канализационих инсталација – главни и секундарни водови" , oдобрен на седници већа студијског 
програма 24.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Урош Делић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водовода и канализације за 
стамбени простор По+П+3 у улици Епископској бр. 4", oдобрен на седници већа студијског програма 
24.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Сања Динчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Ситеми за управљање теретних моторних возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Филип Степановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Контрола сензора импровизованог 
алармног система из MatLab-a", oдобрен на седници већа студијског програма 17.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Жељко Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Заштита web сервиса", oдобрен на 
седници већа студијског програма 28.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Сања Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме Портал стручне праксе – серверски део , 
oдобрен на седници већа студијског програма 17.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Вујичић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена ласера и фотоотпорника у 
Arduino home security sistemu", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марина Антић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање релационог 
модела за Web апликацију Portal стручне праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 
17.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Пешић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Примена Bluetooth технологије у 
реализацији бежичних сензорских мрежа", oдобрен на седници већа студијског програма 12.10.2016. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Љубиша Пешић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа отпадних уља", oдобрен 
на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Пејчић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 

системи браниће завршни рад под називом теме: "Израда спојнице адитивном технологијом", oдобрен 
на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 

системи браниће завршни рад под називом теме: "Израда носача чауре за тирфон машину", oдобрен на 
седници већа студијског програма 18.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Кристијан Александрић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 

системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде горње обртне шоље на 
CNC машини", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Рајковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара, браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност при раду са виљушкарима", oдобрен 
на седници наставног већа 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић- председник 
2. др Павле Гладовић- члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Дарко Митић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћај из предмета 

Превентива и контрола у транспорту опасних материја, браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Значај и могућности примене савремених технологија при транспорту опасних материја", oдобрен на 
седници наставног већа 20.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић- председник 
2. др Павле Гладовић- члан 
3. др Нада Стојановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Станисавић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 

Грађевинске конструкције, браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат идејног решења 
надоградње стамбеног објекта По+П у По+П+2+Пк у улици Змаја од Ноћаја 60", oдобрен на седници 
наставног већа 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић- члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јелена Цајић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Мерење и контрола квалитета, браниће завршни рад под називом теме: "Светлосни конфор и 
његов утицај на радну средину", oдобрен на седници наставног већа 04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2016. 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  

 
Александар Стојадиновић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 

Грађевинске конструкције, браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње 
стамбено-пословног објекта По+Пр+3 у улици 14. октобар у Варварину", oдобрен на седници наставног 
већа 28.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић- председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Драган Јевтић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета Грађевински 

материјали, браниће завршни рад под називом теме: "Изолациони и инсталатерски радови у 
грађевинарству са освртом на употребу керамике у грађевинарским радовима", oдобрен на седници 
наставног већа 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић- члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Костадиновић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 

Грађевински материјали, браниће завршни рад под називом теме: "Савремена решења фасада код нас и 
у свету са освртом на алиминијумске фасаде", oдобрен на седници наставног већа 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2016. 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  

 
Немања Ђокић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета Завршни 

радови и инсталације, браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за 
адаптацију крова железничке станице у хостел у Димитровграду", oдобрен на седници наставног већа 
08.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић- члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Ненад Видановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија, браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење ваздуха, утицај на глобално 
загревање, загревање мора и океана и утицај на светску климу", oдобрен на седници наставног већа 
11.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
др Драган Перић – председник  
мр Александра Маринковић- члан  
др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милорад Минчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси, браниће завршни рад под називом теме: "Техника приступа серверу са приватном ИП 
адресом превођењем ИП адресе и порта", oдобрен на седници наставног већа 12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.10.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић- члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Михаела Чаминска, студент студијског програма Инжињерство и заштита животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима, браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Фактори искоришћења енергије и њихов утицај на животну средину", oдобрен на седници наставног 
већа 11.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.10.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић- члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бојан Стефановић, студент студијског програма Инжињерство и заштита животне средине из 

предмета Еко стандарди и директиве заштите животне средине, браниће специјалистички рад под 
називом теме: "Еу директиве и стандарди за опасан отпад у Р. Србији", oдобрен на седници наставног 
већа 11.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.10.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Аница Милошевић- члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Слађан Дивац, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Изградња термоелектрана на 
биомасу у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јасмина Николић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Мерење и контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: "Мере за 
побољшање смањења емисије CO2 у индустријским подручјима", oдобрен на седници већа студијског 
програма 04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Иван Радмановац, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Primena IR proximity senzora sharp 
2YOA21 za detekciju prepreka", oдобрен на седници већа студијског програма 22.03.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бобан Лакић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Мерење и контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: "Бука и вибрација у 
индустрији", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Селена Николић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Заступљеност и 
искоришћеност алтернативних извора енергије у Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Радисављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа опасног отпада", oдобрен 
на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Катарина Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање алатних машина 
у алатници Крстић", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Икић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 

машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Утицајни фактори на радни век 
машинских система", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Милош Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигитална електроника браниће дипломски рад под називом теме: "А/Д конвертори CA3162E 
интегрисаног типа", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 07.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драган Милосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Контрола аутомобила помоћу IR 
даљинског управљача CR2025", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Славимр Стошовић - председник 
2. др Дејан Благојевић, др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Милосављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 

Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: "Претоварне карактеристике 
аутодизалица"0, oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Ђокић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Практична примена тракастих транспортера", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стеван Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рада и предлог мера за 
побољшање производно економских резултата рада Ниш експреса АД из Ниша", oдобрен на седници 
већа студијског програма 20.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

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

превоз браниће завршни рад под називом теме: "Анализа могућности увођења нове градске линије ЕТШ 
Мија Станимировић – Чарнојевићева у систему ЈГП-а у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.10.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јанко Станков, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 

радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат противпожарне заштите за 
стамбени објекат спратности По+П+6у улици Насеровој бр. 7 у Нишу", oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Величковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Утицал алкохола, умора и болести на безбедност 
саобраћаја на подручју града Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 30.09.2013. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марија Петровић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Рајићева у Дољевцу", oдобрен на седници наставног 
већа 15.06.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.10.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Илић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 

ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика и мере безбедности у с.з.с.з 
1.децембар Житорађа", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Мирковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 

ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена и анализа ризика за радна места у с.з.с.з 
1.децембар Житорађа", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2016. 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  

 
Никола Павловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Корективно и превентивно 
одржавање опреме у ЈКП Медијана Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.10.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 
 
 


