
Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Станимировић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 

Међународни транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање 
рада и пословања предузећа Мегошопед д.о.о. из Ниша“, oдобрен на седници већа студијског програма 
20.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.11.2016. год. у 16:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владимир Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Анализа рада и пословања возног парка 
грађевинског предузећа CD HIS DOO“, oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.11.2016. год. у 16:00 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Симоновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 

друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање рада аутобуске 
линије Грделица - Београд АТП Симплон експрес Лесковац“, oдобрен на седници већа студијског 
програма 20.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.11.2016. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Милош Саватић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Основи електротехнике 2 браниће дипломски рад под називом теме: „Електромотори једносмерне 
струје и њихова примена у управљачким процесима“, oдобрен на седници већа студијског програма 
12.10.2016. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 23.11.2016. 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  

 
Милош Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: „File Zilla апликација за сигурну размену 
података преко IP мреже“, oдобрен на седници већа студијског програма 04.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.11.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: „Историјски развој мотора моторних возила“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 26.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.11.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Радосављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: „Проблеми рециклаже у Републици 
Србији“, oдобрен на седници већа студијског програма 14.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Сузана Петровић Ћурчијевски, студент студијског програма Инжењерство заштите животне 

средине из предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом 
теме: „Обновљиви извори енергије у Србији и њихов утицај на животну средину“, oдобрен на седници 
наставног већа 04.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 17.11.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Лидија Николов, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: „Мере безбедности и 
заштите на раду при електрохемијској обради“, oдобрен на седници већа студијског програма 
09.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивона Јелесијевић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Енергетска ефикасност и заштита животне средине браниће завршни рад под 
називом теме: „Мере за унапређење енергетске ефикасности“, oдобрен на седници већа студијског 
програма 03.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Ненад Блажић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Савремени електронски 
уређаји на моторним возилима са посебним освртом на системе стабилности“, oдобрен на седници 
наставног већа 11.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2016. 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  

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

браниће завршни рад под називом теме: „Каросерија теретних моторних возила“, oдобрен на седници 
већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Слађана Живковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Емилија Тасић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 

телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: „Утицај канала са белим Гаусовим шумом на 
вероватноћу грешке система са QAM модулацијом“, oдобрен на седници већа студијског програма 
31.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: „Примена камена у грађевинарству са 
примерима из праксе“, oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милан Зафировић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа слојева слике 
за различите формате у PhotoShop-u", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.11.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Зоран Миливојевић, др Душан Стефановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљана Ранђеловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Кабловски телекомуникациони системи браниће завршни рад под називом теме: „Модеми у преносу 
података преко јавне комутиране телефонске мреже“, oдобрен на седници већа студијског програма 
12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.11.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Данијел Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: „Одржавање опреме у НС 
радијаторима Ниш“, oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.11.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Михајловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: „Дрво као материјал у грађевинарству 
са посебним освртом на дрвене подове“, oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2016. 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  

 
Влада Милић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Нанотехнологије браниће завршни рад под називом теме: „Метаматеријали и трансформациона 
оптика“, oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Гроздановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: „Могућности WireShark-a на примеру 
безбедног и небезбедног протокола“, oдобрен на седници већа студијског програма 17.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Великовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марко Китановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 

терминали у друмском саобраћају, браниће завршни рад под називом теме: „Утврђивање и анализа 
карактеристика паркирања на паркиралишту у улици 7. јула у Нишу“, oдобрен на седници наставног већа 
26.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.11.2016. год. у 09:00 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Дарко Стевановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Пројектовање помоћу рачунара браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање тајмера са 
променљивим опсегом у програмском алату Proteus", oдобрен на седници већа студијског програма 
27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Божидар Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "Реализација пословне комуникације у 
BizTalk-u", oдобрен на седници већа студијског програма 17.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Митровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: „Реализација бежичне рачунарске мреже у 
затвореним просторима применом infrared технологије“, oдобрен на седници већа студијског програма 
12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Мирко Косановић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Ћирић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме Реализација MVC архитектуре у 
Codelgniter-u , oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2016. год. у 1230 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јована Првуловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Еволуција мобилних комуникација1G 
DO 4G”, oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Милекић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: „Оптимизација web странице помоћу SEO 
Framework додатака“, oдобрен на седници већа студијског програма 12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2016. 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  

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

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: „Примена 
обновљивих извора енергије за снабдевање електричном енергијом индивидуалних објеката за 
становање“, oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Ана Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитални тк 

системи браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа енергетске и спектралне ефикасности 
система са квадратурном амплитудском и фреквенцијском модулацијом", oдобрен на седници 
наставног већа 27.09.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.11.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стеван Марковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Телекомуникациони системи са 
интерливингом", :oдобрен на седници већа студијског програма 12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Вања Гоцић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електронике браниће завршни рад под називом теме: "Регулација броја обртаја мотора помоћу триака", 
oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. 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 

 
Стефан Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електронике браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун појачавача са биполарним 
транзистором BC 237 A ", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Соколовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Велике копашнице и Мале копашнице у општини Лесковац“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Здравковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између Чукљеника и Доње Студене у општини Нишка бања“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Миљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: „Подне облоге у грађевинарству са 
освртом на индустријске подове“, oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. 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  

 
Невена Цајић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета 

Анализа животног циклуса браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа животног циклуса 
текстилних производа“, oдобрен на седници наставног већа 01.09.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.11.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. мр Милош Ристић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Предраг Димитријевић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Енегретски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Анализа штетних утицаја енегретских процеса у саобраћају на животну средину“, oдобрен на седници 
наставног већа 09.11.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.11.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Андрић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: „Значајна решења транспорта робе ваздушним 
саобраћајем у Европској Унији“, oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.11.2016. 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  

 
Игор Павловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: "Опрема за истискивање профила од AL-легура у 
топлом стању", oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 02.11.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 
 
 
 


