
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милана Лукић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће спцијалистички рад под 
називом теме Заштита животне средине у документима Европске уније и Републике Србије   , oдобрен 
на седници  већа студијског програма    07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.11.2017. год. у 1200 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић  - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић  - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марија Коцић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Корозија и 

заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање материјала ултразвуком", 
oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.11.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 

 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драгана Мирчевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Заштита од корозије 
поступком пластифицирања", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.11.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Иван Петковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Пољопривредни отпад као енергетски ресурс", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Милош Орловић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Управљање енергетским ресурсима у Републици Србији", oдобрен на седници наставног већа 
11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.11.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Јасмина Миленовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за изградњу улице Мајора Гавриловића у Алексинцу", oдобрен на 
седници наставног већа 10.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.11.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Урош Вукотић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе 
општинског пута између Каменице и Кнез села у општини Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.11.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марко Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај ЕСП система на 
стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.11.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Дарко Станимировић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета IP 
комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Реализација VPN-a на захтев 
коришћењем Hamachi сервера", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Миљан Васиљевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета IP 
комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Дељење мултимедијалног садржаја 
Twonky media сервером у локалној IP мрежи", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.11.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душан Марјановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Телекомуникационе мреже браниће завршни рад под називом теме: "Утицај антенског низа на 
вероватноћу грешке и капацитет телекомуникационог система", oдобрен на седници већа студијског 
програма 25.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Катарина Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета ТК 
мреже браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун буџета бежичног линка", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. мр Данијела Алексић, др Славимир Стошовић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Братислав Вељковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Израда GIF анимација у програмском алату 
Photoshop", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2017. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Давор Илић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Корозија и 
заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Заштита грађевинских материјала од 
корозије", oдобрен на седници већа студијског програма 07.04.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.11.2017. 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 

 
 Драгана Стојановски, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Корозија бетона и бетонских 
конструкција", oдобрен на седници већа студијског програма 07.04.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.11.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Вукадин Вељковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Искоришћење биоразградивог отпада 
као извора енергије и органског ђубрива", oдобрен на седници већа студијског програма 20.11.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Зоран Влачић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за извођење стамбеног објекта 
По+П+Б у улуци Учитељ Тасина у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.11.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Александар Миленовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Урбана екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење урбане средине нафтом 
и нафтним производима, са освртом на загађење притиском", oдобрен на седници наставног већа 
28.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 20.11.2017. 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 

 
 Стефан Ивановић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Могућности за добијање 
секундарних сировина рециклажом електричног и електронског отпада", oдобрен на седници већа 
студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.11.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Никола Тошић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Веб 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Дизајн IOS апликације Trafika Online са становишта 
корисничког искуства", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Слађана Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Механички поступци рециклаже 
отпадних материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Данијела Богосављевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Брикетирање и пелетирање 
биомасе", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 17.11.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Китановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање животним ресурсима браниће завршни рад под називом теме: "Подизање нивоа свести о 
значају заштите животне средине информисањем путем Web портала", oдобрен на седници већа 
студијског програма 10.11.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2017. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Станиша Димитријевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ана Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат инсталације водовода и 
канализације за стамбену зграду По+П+4 у улици Друге Пролетерске бригаде бр.14 у Нишу", oдобрен 
на седници већа студијског програма 20.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.11.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Златко Томић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Сумпор и сумпорна једињења као 
загађивачи ваздуха воде и животне средине", oдобрен на седници наставног већа 10.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.11.2017. 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 

 
 Никола Љубисављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 
безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Вештачење 
саобраћајних незгода са пешацима са посебним освртом на временско просторну анализу", oдобрен 
на седници већа студијског програма 11.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Сандра Ивковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 
безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Методе и поступци за 
одређивање места судара и међусобног положаја приликом судара возила и пешака", oдобрен на 
седници већа студијског програма 11.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Поређење ефикасности серверских 
технологија – Node.js I PHP", oдобрен на седници већа студијског програма 25.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Младен Васиљевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала на раскрсници улица Душана Тривунца и Момчила Поповића у Алексинцу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.11.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Жарко Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала и регулисање саобраћаја на раскрсници улица Булевар Ослобођења и Николе 
Скобаљића у Лесковцу", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Далибор Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз 
браниће завршни рад под називом теме: "Мере за унапређење јавног градског превоза у Алексинцу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
 Марјан Стевановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Превентива и контрола у транспорту опасних материја браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Транспорт опасне робе у Републици Србији, стање и активности за побољшање", oдобрен на 
седници наставног већа 27.10.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.11.2017. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ненад Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала и регулисање саобраћајних токова на раскрсници улица Обреновићева и Цара 
Душана", oдобрен на седници већа студијског програма 27.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2017. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Немања Бабић,, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала на раскрсници улица Цара Душана и Војводе Мишића у Нишу", oдобрен на седници 
већа студијског програма 27.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.11.2017. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Данијела Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта П+3+Пк у Херцег Новом", oдобрен на седници већа 
студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2017. 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 

 
 Невена Војиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Примарни и секундарни PCM 
систем", oдобрен на седници већа студијског програма 25.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

  
 Иван Радмановац, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа и 
примена радио линка у програму Radio Mobile", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.11.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Стефан Живковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Системи мобилних телекомуникација браниће специјалистички рад под називом теме: "Прорачун 
радио линка и симулација програму Radio Mobile", oдобрен на седници наставног већа 11.09, год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 08.11.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Жељко Антић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Утицај пнеуматика на стабилност моторних возила", 
oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.11.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 


