
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Тамара Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: „Историјски развој претовара и претоварних 
средстава“, oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.12.2015. год. у 15:00 пред комисијом: 

1. мр Нада Стојановић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљан Стојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: „WordPress као платформа за блог“, 
oдобрен на седници већа студијског профрама 23.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.12.2015. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Славиша Јовановић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 

ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа 
процеса когенерације са аспекта уштеде енергије и заштите животне средине“, oдобрен на седници 
наставног већа 04.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Божидар Ранчић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 

ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Предлог мера 
за повећање енергетске ефикасности у друмском саобраћају“, oдобрен на седници наставног већа 
11.07.2012. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Немања Игњатовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: „Утицај растојања на 
латенцију IP саобраћаја“, oдобрен на седници наставног већа 28.09.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Игор Ракоција, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: „Развој 
респонсиве web садржаја у Foundation радном окружењу“, oдобрен на седници наставног већа 
29.05.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић, др Мирко Косановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Никола Брадић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди и 

технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Имплементација стандарда ISO 
14001;2004 као дела интегрисаног система менаџмента у П.Д Југоисток д.о.о. Ниш“, oдобрен на седници 
наставног већа 17.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Дејан Ђорђевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: „Главни пројекат 
улице Хајдук Вељкова Врање“, oдобрен на седници наставног већа 10.03.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Далибор Пејковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектованје градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: „Главни пројекат 
улице Војске Југославије у Алексинцу“, oдобрен на седници наставног већа 29.09.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милош Цветковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: „Идејни 
пројекат реконструкције улице Пере Мачкатовца у Врњу“, oдобрен на седници наставног већа 
09.11.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.12.2015. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Никола Филиповић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Попречна стабилност 
моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 16.09.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Димитријевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Утицај положаја тежишта 
на стабилност моторних возила“, oдобрен на седници наставног већа 29.12.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Нада Стојановић- члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Марко Димитријевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Савремени мехатронички 
системи за управљање моторним возилима“, oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Стефан Филиповић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Одређивање брзине 
клизања и превртања код моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 07.12.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бранко Ећим, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицајни фактори на 
вертикалне осцилације моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марина Јањић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа и оцена 
стања безбедности саобраћаја на подручју Врања са посебним освртом на незгоде у ноћним условима", 
oдобрен на седници наставног већа 20.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Наташа Адамовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Вештачење 
саобраћајних незгода са пешацима у ноћним условима", oдобрен на седници наставног већа 03.11.2015. 
год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милан Здравковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: „Пројектовање канализације и водовода за 
надоградњу По+П+2 у По+П+4 хостела у улици Станоја Главаша бб Ниш“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 09.11.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2015. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Миленовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: „Пројекат инсталација водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта По+П+2 у По+П+4 у Сомборској улици бр. 25 у Нишу“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.11.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2015. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Миљана Станојковић, студент студијског програма Грађевински инжењерство из предмета 

Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат водовода и 
канализације за надоградњу стамбеног објекта П+1 у П+3 у улици Кованлучка бб Ниш“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 21.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2015. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Минић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Прерада воде за 
пиће са освртом на заштиту инфлитрационих изворишта", oдобрен на седници наставног већа 
13.10.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић- члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Марко Ђурђановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Загађење 
земљишта као основни проблем загађења подземних вода и методе заштите“, oдобрен на седници 
наставног већа 13.10.2014. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2015. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Мирослав Трајковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Базе података браниће завршни рад под називом теме: „МySQL Master-Slave I Master-Master-Slave 
репликације базе података“, oдобрен на седници наставног већа 29.05.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2015. год. у 16:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Срђан Јовковић - члан 
3. др Боривоје Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Дејан Васиљевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: „Санација, 
затварање и рекултивација градске депоније“, oдобрен на седници наставног већа 29.05.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2015. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Кристина Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: „Допринос друштвених мрежа у процесу 
рангирања web презентације“, oдобрен на седници већа студијског прогрма 28.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2015. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Милош Стојановић- члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марко Митић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди и 

технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: "Имплементација стандарда ISO 
14001;2004 у АД Телеком Србија", oдобрен на седници наставног већа 28.05.2013. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2015. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Богдановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Упоредне карактеристике инсталације DNS-a 
u Windows Serveru 2012 i Linux CentOS distribuciji", oдобрен на седници већа студијског програма 
08.07.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Михајловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Избор најповољније варијанте трасе 
општинског пута између села Жлне и села Понор у општини Књажевац“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 11.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2015. год. у 13:00 пред kомисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани дипломског рада  

 
Бранислав Јевђовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће дипломски рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбеног 
објекта По+П+1+Пк у улици Добановачка 12 у Земуну", oдобрен на седници већа студијског програма 
21.12.2015. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 28.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Живић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Надоградња стамбеног објекта Су+Пр+3 у 
Су+Пр+5 у насељу Доброта општина Кото", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2015. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Иван Милићевић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Прерада и 

коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: "Третман отпада и 
безбедности и здравље на раду у индустрији пластике", oдобрен на седници наставног већа 11.07.2012. 
год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2015. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Владан Митић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко стандарди и 

технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Примена стандарда ISO 
14001;2005 и захтеви за систем управљања ЗЖС у предузећу Феникс бб“, oдобрен на седници наставног 
већа 03.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2015. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић- члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Радиша Тодоровић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Еко 

стандарди и технички прописи браниће специјалистички рад под називом теме: „Имплементација ISO 
14001 и план управљања у сзр Мијатовић ММ“, oдобрен на седници наставног већа 03.12.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2015. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марко Николић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Техника контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Техничко регулисање 
саобраћаја на територији града Ниша општина Палилула", oдобрен на седници наставног већа 
29.09.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марко Тонић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Техника 

контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Софверски програм TACHOMAT 
Yellow за контролу дигиталних тахографа", oдобрен на седници наставног већа 20.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марјан Трајковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Техника контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Методологија рада 
служби унутрашње контроле безбедности саобраћаја с освртом на ЈКП АУТОТРАНСПОРТ – ПАНЧЕВО из 
Панчева", oдобрен на седници наставног већа 16.09.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Верица Недељковић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Технике контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Дефинисање 
најефикасније контроле саобраћаја у циљу повећања безбедности на подручју града Врања", oдобрен на 
седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Светозар Костић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Тања Динић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Одрживи развој 

комуналних средина браниће специјалистички рад под називом теме: "Јавни отворени простор у 
бањским насељима као културни и туристички ресурс, студија случаја-Нишка Бања", oдобрен на седници 
наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 25.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Ђорић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе пута 
између Новог села и Поповца у општини Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 11.09.2015. 
год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2015. год. у 11:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Христина Костић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Аналогна 

електроника браниће завршни рад под називом теме: "Практична реализација појачавача са повратном 
спрегом применом транзистора BC 184 I BC 308", oдобрен на седници већа студијског програма 
28.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јелена Цветковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Искоришћеност 
геотермалне енергије у Србији у функцији загревања објекта", oдобрен на седници већа студијског 
програма 04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 24.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Александра Боричић- члан 
3. др Аница Милошевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Марко Станковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "Web сервиси 
примењени на одржавање електр-енергетског преносног система", oдобрен на седници наставног већа 
29.06.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Боривоје Милошевић- члан 
3. др Зоран Величковић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Владислав Живковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 

предмета Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: "Развој 
једностраничних Web апликација у AngularJS-u", oдобрен на седници наставног већа 29.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Душан Стефновић, др Славимир Стошовић- члан 
3. др Зоран Величковић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марија Ивановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Основе дигиталне бинарне 
амплитудске, фреквенцијске и фазне модулације", oдобрен на седници већа студијског програма 
02.12.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић- члан 
3. др Никола Секуловић- ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Небојша Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "DES и AES алгоритми за 
шифровање података", oдобрен на седници већа студијског програма 02.12.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Милош Стојановић- члан 
3. др Никола Секуловић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Ранђеловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Microsoft Expression Encoder", oдобрен на 
седници већа студијског програма 12.12.2014. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Миливојевић- председник 
2. мр Данијела Алексић- члан 
3. др Мирко Косановић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Горан Вељковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Програмски језици 1 браниће завршни рад под називом теме: "Матлаб МЕХ компајлер", oдобрен на 
седници већа студијског програма 09.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2015. год. у 11:00 пред комисијом:  
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Душан Стефновић- члан 
3. др Боривоје Милошевић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Душан Поповић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат за добијањае грађевинске дозволе: 
изградња улице „Спортска“ у Врању, oдобрен на седници већа студијског програма 29.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић- члан 
3. др Драган Перић- ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Михајловић, студент студијског програма Грађевинско инжињерство из предмета 

Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор најповољније варијанте траасе 
општинског пута између Мајура и Мијатовца у општини Јагодина", oдобрен на седници већа студијског 
програма 09.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић- председник 
2. мр Виолета Стојановић- члан 
3. др Драган Перић- ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Невена Ранђеловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Отпор ваздуха при кретању моторних возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма 16.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 21.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Слађана Живковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Игор Чулић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Компаративна анализа 
карактеристика програмских пакета Sound Forge I Sony Vegas", oдобрен на седници наставног већа 
18.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Душан Стефановић, др Боривоје Милошевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани специјалистичког рада  
 

Игор Којовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Карактеристике Icecast 
сервера и поступак креирања web радија", oдобрен на седници наставног већа 18.05.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 18.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић- председник 
2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић- члан 
3. др Дејан Благојевић- ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Средства за превоз и претовар контејнера", 
oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Милош Ристић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Алфред Рудовић, студент студијског програма Индустријска екологија из предмета Енергетска 

ефикасност и заштита животне средине браниће специјалистички рад под називом теме: "Нова 
конструктивна решења ветрогенератора у циљу повећања њихове ефикасности", oдобрен на седници 
већа студијског програма 09.06.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 17.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Станиша Димитријевић - члан 
3. мр Бобан Цветановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Тамара Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Допринос RSS feed-a видљивости veb презентације 
на google претраживачу", oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2015. год. у 12:15 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Јосифов, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевинске 

конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено-пословног објекта 
По+Пр+3+Пк у Нишу у улици Станоја Бунушевца 13", oдобрен на седници већа студијског програма 
11.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић- председник 
2. мр Наташа Савић- члан 
3. др Данијела Златковић- ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Бранко Денчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 

дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Атрибути форматирања Wordpress-a у поступку израде 
презентације" oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2015. год. у 11:45 пред комисијом:  
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ранђеловић Марко, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа инсталације DHCP 
мрежног сервиса на Windows Serveru 2012 i Linux CentOS дистрибуцији", oдобрен на седници већа 
студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Предраг Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Водни транспорт-могућности савремених решења", 
oдобрен на седници већа студијског програма 07.12.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Златановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 

Комбиновани транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Стање и могућности примене ГПС 
технологија у Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јована Стојковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Индивидуални 
енергетски соларни системи за напајање мањих објеката", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ана Цветковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Индивидуални 
системи ветрогенератора за напајање мањих објеката", oдобрен на седници већа студијског програма 
04.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Тодоровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни 

градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање квалитета услуга на линији 
34-а у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 15.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. др Светозар Костић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Санела Јанковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Утицај климатских услова на безбедност 
саобраћаја са посебним освртом на појаву магле", oдобрен на седници већа студијског програма 
18.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.12.2015. год. у 15:00 пред комисијом:  
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. мр Бобан Цветановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Жаклина Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 

безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Улога саобраћајне 
инспекције приликом контроле саобраћајне сигнализације на путевима", oдобрен на седници већа 
студијског програма 08.07.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.12.2015. год. у 14:30 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ненад Иванов, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 

саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју 
града Босилеград", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 09.12.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. мр Бобан Цветановић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Димитријевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водовода и канализације за 
изградњу стамбеног објекта По+Пр+п1+П2 улица Хомољска Ниш", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.03.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јована Миленковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Претраживање слика помоћу Google 
претраживача", oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2015. год. у 14:00 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Владимир Мирковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа IR проксимити 
сензора sharp 2YOA21 и ултразвучног сензора HC-SR04 у одређивању растојања", oдобрен на седници 
већа студијског програма 26.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2015. год. у 13:30 пред комисијом:  
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Стеван Милетић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Технологија техничког прегледа моторних возила", oдобрен 
на седници већа студијског програма 15.10.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2015. год. у 12:30 пред комисијом:  
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милица Ђорђевић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Управљање енергетским ресурсима браниће специјалистички рад под називом теме: 
"Управљање енергетским ресурсима", oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год.  

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.12.2015. год. у 12:00 пред комисијом:  
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милош Глигоријевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције бранић завршни рад под називом теме: "Пројекат пословно стамбеног објекта 
По+Пр+2+Пк", oдобрен на седници већа студијског програма 06.05.2015. год.  

Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2015. год. у 13:00 пред комисијом:  
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић- ментор  


