
Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Борјана Митровић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Еколошки проблеми урбаних средина", 
oдобрен на седници стручно истраживачког већа 23.10.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.11.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Стефан Марковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Идејно урбанистичко решење 
блока са мешовитим становањем, вишепородичне и зграде у низу, у оквиру новопројектованог 
стамбеног подручја", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.11.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Сања Милићевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа токова отпада у дрвној 
индустрији ", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.11.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Јована Саздић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Примена Access Control Lista у заштити 
ресурса у рачунарској мрежи ", oдобрен на седници већа студијског програма 06.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.11.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан  
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Љубиша Пешић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 
предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Карактеристике градских отпадних вода и њихово пречишћавање", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.11.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Миљана Требаљевац, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Одрживи развој браниће завршни рад под називом теме: "Одрживо управљање отпадом и могућности 
искоришћења енергије из комуналног отпада града Ниша", oдобрен на седници већа студијског 
програма 30.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Цакић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена бетона у нискоградњи са 
освртом на примере микроармираног бетона", oдобрен на седници већа студијског програма 
26.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.11.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

 


	Обавештење о одбрани специјалистичког рада
	Обавештење о одбрани завршног рада
	Обавештење о одбрани завршног рада
	Обавештење о одбрани завршног рада
	Обавештење о одбрани специјалистичког рада
	Обавештење о одбрани завршног рада
	Обавештење о одбрани завршног рада

