
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Катарина Дилић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: Учење енглеског језика на даљину помоћу 
platforme moodle, oдобрен на седници већа студијскиг програма 24.11.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.11.2014. год. у 1400 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

 Ђорђе Радовановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 
коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: "Квантитативна 
анализа контејнера потребних за одлагање комуналног отпада у граду Нишу", oдобрен на седници 
наставног већа 11.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.11.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милена Стаменковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Стабилност возила при 
кретању на праволинијском путу", oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.11.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Никола Манић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: "ХЕ Завој као алтернативни извор 
енергије", oдобрен на седници наставног већа 15.09.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 24.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Марко Младеновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Производне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Технологија израде делова хладним 
истискивањем", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Перић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинско 
инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и канализације за 
вишепородични стамбено пословни објекат у улици Светосавској бр. 8 у Нишу", oдобрен на седници 
већа студијског програма 13.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.11.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Младен Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена гипс картонских плоча при 
побољшању микро услова у објекту са освртом на нове технологије", oдобрен на седници већа 
студијског програма 09.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Анђела Миловановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике копнено-поморског система 
транспорта", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2014. год. у 14:30 пред комисијом:  
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. мр Нада Стојановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Горан Рајковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: "Економске и еколошке предности 
топлотне изолације за изградњу спољашњих зидова", oдобрен на седници већа студијског програма 
23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Далибор Топаловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Опто-
ласерсака техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена опто-ласерске технике у паркинг 
сервису", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Немања Јакић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Одржавање 
машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање CNC машине у фирми 
Дрвопромет д.о.о", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.11.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Милош Ристић - председник 
 2. мр Бобан Цветановић - члан 
 3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Данило Вукајловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Регулисање и контрола саобраћаја у зони тржних центара –тржница у општини Панталеј – град Ниш", 
oдобрен на седници наставног већа 18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.11.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Раде Аврамовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Техника контроле и регулисања саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Техничко 
регулисање саобраћаја на путевима за време извођења радова", oдобрен на седници наставног већа 
18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Филип Миленов, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 
из предмета Мерење и контрола загађења браниће завршни рад под називом теме: "Анализа 
параметара радне средине у столарској радионици Домико", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.11.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Александра Боричић - 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: Анализа 
постројења за прераду градског комуналног отпада и њихово депоновање и поновно коришћење, 
oдобрен на седници наставног већа 10.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.11.2014. 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  

 
 Наташа Јовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за реконструкцију стамбеног објекта По+П+3 у улици Боре Пешића 27 у Нишу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 18.06.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.11.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. мр Наташа Савић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милан Радованвић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Пренос дигиталних сигнала у 
основном опсегу учестаности –Nikvistovi kriterijumi", oдобрен на седници већа студијског програма 
13.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2014. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Невена Цајић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 
предмета Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: "Одрживо 
управљање животним ресурсима", oдобрен на седници већа студијског програма 22.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2014. год. у 13:30 пред комисијом:  
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Станиша Димитријевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Милош Ћирић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Анализа 
безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Каталитички елементи 
безбедности возила и њихов утицај на безбедност саобраћаја", oдобрен на седници наставног већа 
18.07.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.11.2014. год. у 12:30 пред комисијом:  
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Милош Тошић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: Интеграција google API-ja са web 
страницама, oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Катарина Дилић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Електронско учење енглеског језика помоћу 
moodle platforme", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. мр Даница Милошевић - члан 
 3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
 Маја Рајковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и регулисање 
саобраћајних токова браниће дипломски рад под називом теме: "Организација и размештај простора за 
извођење полигонских радњи на полигону за обуку возача у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 03.11.2014. год.  
 Одбрана дипломског рада одржаће се 07.11.2014. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. мр Нада Стојановић - председник 
 2. др Павле Гладовић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани сецијалистичког рада  

 
 Горан Јанаћковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
санације улице Карађорђева у Бабушници", oдобрен на седници наставног већа 20.05.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.11.2014. год. у 11:30 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани сецијалистичког рада  

 
 Петар Илић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Пројектовање 
градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Главни пројекат 
реконструкције улице Никола Пашић у Зајечару", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 07.11.2014. год. у 11:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. мр Драган Перић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Јован Миловановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат изградње 
стамбеног објекта П+3 у улици Жарка Ђурића у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.11.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2014. год. у 10:30 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
 Стефан Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено 
пословног објекта По+П+3+Пк у улици Југбогданова у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 13.10.2014. год.  
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. мр Драган Перић - председник 
 2. мр Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
 Сузана Рајковић Лилић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета 
Алтернативни извори енергије браниће специјалистички рад под називом теме: "Ресурси и 
искоришћеност биомасе у Србији", oдобрен на седници наставног већа 23.06.2014. год.  
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.11.2014. год. у 13:00 пред комисијом:  
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 
 


