
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Дејан Кнежевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Краља Петра у Брусу", oдобрен на седници 
наставног већа 10.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић  - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић  - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Ненад Стевановић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Царице Милице у Брусу", oдобрен на седници 
наставног већа 10.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић  - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић  - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

 Дејан Лазаревић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије  из предмета 
Микроконтролерски системи  браниће специјалистички рад под називом теме: "Микроконтролерски 
систем за управљање радом генератора водене паре", oдобрен на седници наставног већа      
19.06.2017. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић  - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић  - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Немања Симоновић, студент студијског програма Комуникационе технологије  из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Постављање антенског система на 
тржни центар Форум Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић  - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић  - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Стевановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство  из предмета 
Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат инсталације 
водовода и канализације за стамбени објекат По+П+2+Пк у улици Пере Мачкатовца бр. 102 у Врању", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 31.10.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић  - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић  - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Драган Јевтић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета Нормативна 
регулатива о планирању и изградњи  браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна 
регулатива у грађевинарству код извођења бетонских и армирачких радова са освртом на примеру из 
праксе", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић  - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић  - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

 Милан Миљковић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи  браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Инспекторски послови у грађевинарству и законска регулатива која се примењује из те области", 
oдобрен на седници наставног већа 28.05.2017. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2018. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић  - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић  - ментор  

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада 
 

 Милош Костадиновић, студент студијског програма Комунално инжењерство  из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи  браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Нормативна регулатива у грађевинарству код извођења челичних конструкција са примерима из 
праксе", oдобрен на седници наставног већа 25.06.2017. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 31.10.2018. год. у 9:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић  - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић  - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Лазар Ђокић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство  из предмета Грађевинске 
конструкције  браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције и надоградње 
индивидуалног објекта По+П+1 у По+П+3 у улици Јаниса Јанулиса у Нишу", oдобрен на седници већа 
судијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић  - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. др Данијела Златковић  - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Миљана Вукоичић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Управљање медицинским отпадом у 
Дому здравља Мерошина", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Биљана Мулутиновић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Љиљана Ивковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
безбедности мотоциклиста на подручју ПУ Врање са посебним освртом на временско-просторну 
дистрибуцију незгода", oдобрен на седници наставног већа 09.07.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Никола Милановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Срха и 
функционалност контакт центра у мобилним телекомуникацијама", oдобрен на седници наставног 
већа 27.08.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Владимир Ђокић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Начини за представљање 
конволуционих кодера", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Филип Милошевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Основи електронике браниће завршни рад под називом теме: "Биполарни транзистор BC237A као 
појачавач са RC спрегом", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.10.2018. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Душан Пујовић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај 
животног циклуса хумуспера на животну средину", oдобрен на седници наставног већа 10.10.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Игор Павловић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад 
под називом теме: "Ефекти примене европских стандарда и директива у заштити ваздуха на територији 
града Ниша", oдобрен на седници наставног већа 12.10.2018. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Миладин Благојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Примена не-деструктивних 
метода за детекцију корозије", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2016. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Небојша Ранђеловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "Анализа модулације код 
мобилних GSM терминала коришћењем мерног уређаја Rohde I Schwarz CMU200", oдобрен на седници 
већа студијског програма 22.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Марија Михајловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Безбедност 
бициклиста на подручју ПУ Лесковац са посебним освртом на временско-просторну дистрибуцију 
незгода", oдобрен на седници наставног већа 09.07.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Стефан Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа утицаја 
точкова и пнеуматика на настанак саобраћајне незгоде приликом вештачења саобраћајних незгода", 
oдобрен на седници наставног већа 09.07.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Јелена Станисављевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из 
предмета Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
безбедности бициклиста на подручју ПУ Врање са посебним освртом на временско-просторну 
дистрибуцију незгода", oдобрен на седници наставног већа 09.07.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 15:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Владимир Стаменковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из 
предмета Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Специфиности вештачења саобраћајних незгода у ноћним и условима смањене видљивости", 
oдобрен на седници наставног већа 29.01.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Марија Миленковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Временско-
просторна дистрибуција саобраћајних незгода са комерцијалним возилима на подручју ПУ Прокупље", 
oдобрен на седници наставног већа 25.06.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.10.2018. год. у 16:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Сара Јелесијевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Мини ХЕ Света Петка и 
Сићево као алтернативни извор енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Марија Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Процена 
утицаја на животну средину браниће завршни рад под називом теме: "Процена утицаја депоније 
Бубањ на животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Maрко Ондрик, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Корозија 
и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Заштита од корозије у процесу 
производње хране", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Милица Првуловић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад 
под називом теме: "Европски стандарди и директиве заштите животне средине у Србији и 
Швајцарској", oдобрен на седници наставног већа 26.03.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Милан Георгијев, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада 
резањем браниће завршни рад под називом теме: "Врсте и примена глодала при обради резањем", 
oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2018. год. у 15:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Андрија Милојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Обрада резањем браниће завршни рад под називом теме: "Израда вратила на стругу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 23.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.10.2018. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Бојана Петровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи 
развој браниће завршни рад под називом теме: "Анализа одрживости управљања биоразградивим 
отпадом из производње јабуковог сирћета", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Биљана Мулутиновић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Живојин Стојанов, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија 
и околина браниће завршни рад под називом теме: "Употреба соларне енергије у функцији 
рационалног коришћења енегрије у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Младен Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена незасићеног прекидача са 
Шотки диодама BAT85", oдобрен на седници већа студијског програма 18.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Данило Јоцић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Примена тригера у релационим базама 
података", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор  

Обавеsштење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Андриана Стојановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Методологија израде енергетског биланса", oдобрен на седници наставног већа 26.03.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Лазар Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Интерактивне карактеристике bootstrap 
окружења у презентацији историјских догађаја", oдобрен на седници већа студијског програма 
27.08.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Данило Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Развој и елементи UX стратегије на примеру web 
презентације www.samstudio.com", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2018. 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  

 Јашко Јашаревић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Статистика и анализа браниће завршни рад под називом теме: "Статистичка анализа испитивања јавног 
мњења у Србији о негативном утицају коришћења Li-ion батерија на животну средину", oдобрен на 
седници већа студијског програма 02.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Милица Цветковић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Бобан Лакић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета 
Технологија прераде отпадом браниће специјалистички рад под називом теме: "Праћење токова 
материјала у циљу проналажења јефтиних технологија третмана отпада", oдобрен на седници 
наставног већа 11.10.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 22.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Милутин Јевтић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад 
под називом теме: "Анализа европских стандарда и директиве за одржање квалитета животне 
средине", oдобрен на седници наставног већа 27.08.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.10.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Илија Ристић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета 
Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Директиве и анализа стандарда у ДХЛ предузећу", oдобрен на седници наставног већа 
27.08.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.10.2018. 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  

 Јована Митровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду у руднику Леце", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Кристина Пепић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у предузећу Дијамант", 
oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Страхиња Радоњић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и процена ризика у предузећу Вулкан гуме", 
oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Душан Смиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Примена хибридних аутобуса у јавном градском 
превозу", oдобрен на седници већа студијског програма 10.10.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.10.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Дамир Адемовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Бетон као грађевински материјал у 
високоградњи, нискоградњи и хидроградњи са примерима из праксе", oдобрен на седници већа 
студијског програма 18.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Милош Стефановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Еколошки и климатски аспекти 
експлоатације фосилних горива и обновљивих извора енергије за потребе електричне енергије", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Душан Милошевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа 
параметара квалитета воде за пиће у граду Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 Александар Матејевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа параметара 
QoS на примеру интернет радио Алексинца", oдобрен на седници наставног већа 28.05.2018. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор  



 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Николета Максимовић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара квалитета 
земљишта у животној средини", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Кристина Бранковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Квалитет 
амбијенталног ваздуха у општини Параћин", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Владимир Босић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Методе третмана отпадног 
хидрауличног уља", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. Др Милош Ристић - члан 
 3. др Биљана Мулутиновић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Урош Митровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и 
контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење воде на 
Западном Балкану, регионалне процене и глобални мегатрендови", oдобрен на седници већа 
студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Милош Стаменковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: "Процеси и опрема за производњу 
топлотне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 27.08.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Милош Илић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и 
контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа параметара 
квалитета вуздуха у граду Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Маријана Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 
мреже браниће завршни рад под називом теме: "Примена софтверског алата Cambium LINK Planner 
приликом пројектовања PTP бежичних линкова", oдобрен на седници већа студијског програма 
06.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Андријана Мишић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 
мреже браниће завршни рад под називом теме: "Тестирање снаге предајника мобилних терминала 
коришћењем мерног уређаја RohdeSchwarz CMU200", oдобрен на седници већа студијског програма 
24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Зорана Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде отковка вешалице на 
НУ машини", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Никола Аврамовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа стакла", oдобрен на 
седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - 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 04.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Ана Јовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја 
браниће завршни рад под називом теме: "Савремена средства и алати у циљу планирања одрживог 
саобраћаја у градовима", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.10.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор  
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Сара Величковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија 
и околина браниће завршни рад под називом теме: "Климатске промене као последица све већег 
утицаја човека на животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Анђелија Младеновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Анализа 
параметара квалитета ваздуха у општини Сокобања", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 Јасмина Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: "Алтернативне методе грејања – грејање 
на пелет", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.10.2018. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. Др Милош Ристић, др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  
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