
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Здравковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: "Комбинована 
производња електричне и топлотне енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 30.11.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Станојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Јавни отворени простор варошице, 
студија случаја-Бабушница", oдобрен на седници већа студијског програма 09.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 27.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

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

из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Допринос примарне 
селекције отпада у већим малопродајним центрима Темпо - Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 06.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 26.11.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић- председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Владица Масић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила бранић специјалистички рад под називом теме: "Деформације возила при 
судару" oдобрен на седници наставног већа 07.09.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.11.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Димитрије Перић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Нет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Израда видео плејера у NET окружењу" 
oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Иван Милојевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат надоградње 
стамбеног објекта Пр+2сп у Пр+4сп+Пк у насељу Доња Врежина у Коларчевој улици у Нишу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Боривоје Момчиловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Процеси управљања степ 
моторима", oдобрен на седници већа студијског програма 18.05.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Радмила Митић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Графичко програмирање у Javi – 
Window Builder", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јелена Најдановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Дигитална пиратерија", oдобрен на 
седници већа студијског програма 14.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Стојанов, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мерења у 

електроници браниће завршни рад под називом теме: Савремени сензори у аутомобилима , oдобрен на 
седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић, мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

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

из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће завршни рад под називом теме: 
"Анализа пасивних кућа као енергетски ефикасних објеката", oдобрен на седници већа студијског 
програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 19.11.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Голубовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: "WebSockets protocol sa full-duplex 
komunikacijom na Web-u", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Јасна Сталетић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна 
регулатива о квалитету бетона при извођењу бетонских радова", oдобрен на седници наставног већа 
08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.11.2015. год. у 12:00 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 Савремене рачунарске технологије из 

предмета Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење XML-a u Flash-u", oдобрен 
на седници већа студијског програма 29.06.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Сандра Миљковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Оджавање машинских 
система у фирми AGH inzinjering I marketing D.O.O. Gadzin Han", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владан Перић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "Детекција локације објеката 
помоћу радара и сонара", oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Никола Секуловић, др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Даниела Миловић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Иван Поповић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "G. fast технологија", oдобрен на 
седници већа студијског програма 28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "Bluetooth технологија за бежични 
пренос података", oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Даниела Миловић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Вукоичић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Третман опасног 
отпада у дому здравља Мерошина-Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бојан Ђорђевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Прерада воде за пиће освртом на савремене 
методе прераде воде за пиће", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 12.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Вук Ставрић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Аналогна 

електроника браниће завршни рад под називом теме: "Диференцијални појачавач са операционим 
појачавачем μA 741", oдобрен на седници већа студијског програма 02.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена фотоотпорника на примеру 
импровизоване паметне куће", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Дејан Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Оптоласерска 

техника браниће завршни рад под називом теме: "Даљинско инфрацрвено управљање на примеру 
импровизованог радарског система", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владимир Арсић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: "Нанотехнолошка револуција – нано 
будућност или микропрошлост", oдобрен на седници већа студијског програма 28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Милош Стојановић- председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 
 



 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

Саша Станчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Дистрибуиране базе података браниће специјалистички рад под називом теме: "Архитектура IN – 
MEMORY база података", oдобрен на седници наставног већа 07.09.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стефан Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мерења 

у електроници браниће завршни рад под називом теме: "Теорија грешке и Гаусова расподела", oдобрен 
на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Даљински приступ PC путем интернета", 
oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мултимедија браниће завршни рад под називом теме: "Савремена продукција и постпродукција", 
oдобрен на седници већа студијског програма 03.06.2013. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада  
 

Живко Симић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC системи 
браниће завршни рад под називом теме: "Израда клизног цилиндричног лежаја на 3d штампачу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Арсић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Урбанистички пројекат за 
обликовање јавне отворене површине – двориште музеја здравствене културе у Нишу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 06.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Успостављање мултимедијалне 
комуникације применом Lync сервиса", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 05.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Стојиљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Степенице као основа грађевинске 
конструкције", oдобрен на седници већа студијског програма 01.06.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 02.11.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стеван Стефановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија 

и околина браниће завршни рад под називом теме: "Савремени приступи управљања енергијом у 
Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 02.11.2015. 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  

 
Соња Андрић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Авио саобраћај у Србији-стање и могућности 
развоја", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 02.11.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 
 
 
 


