
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  

 
Милутин Јевтић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Стандардизација и квалитет браниће завршни рад под називом теме: „Предмет и подручје примене 
стандарда 9001-2008 у ВТШ Ниш“, oдобрен на седници већа студијског програма 17.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Милан Мијалковић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: „Реконструкција брана као основа за заштиту 
животне средине“, oдобрен на седници већа студијског програма 21.11.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2016. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александа Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Кристина Марјановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Хидротехника 1 браниће завршни рад под називом теме: „Пројекат инсталације водовода и 
канализације објекта П+3 у Горњем Сухотну“, oдобрен на седници већа студијског програма 23.02.2016. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Зоран Бонић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Миљан Цветковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа примене 
стандарда за дигиталну презентацију карактера у WEB окружењу“, oдобрен на седници наставног већа 
17.06.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Михаило Динић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: „Израда плана управљања 
отпадом за ВТШ-Ниш“, oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Младен Томић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Андријана Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 

терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: „Поступак контроле и 
санкционисања прекршаја у паркирању применом видео паука у Нишу“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 20.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Наташа Савић - председник 
2. др Павле Гладовић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Жељко Фастикић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: „Мере за побољшање квалитета јавног градског 
превоза у Зајечару“, oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Делчев, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: „Показатељи квалитета услуге ЈГПП –а у Нишу“, oдобрен 
на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2016. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "Примена сензора покрета и ласера на 
примеру импровизоване паметне куће", oдобрен на седници већа студијског програма 07.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милош Стојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај резолуције 
пројектора на величину призме при продукцији 3D видео холограма", oдобрен на седници наставног 
већа 30.05.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.12.2016. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани дипломског рада 

 
Ивана Вукадиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Дигиталне телекомуникације браниће дипломски рад под називом теме: "Упоредна анализа SC, EGC I 
MRC диверзити технике у системима са Вејбуловим федингом", oдобрен на седници већа студијског 
програма 12.10.2016. год. 

Одбрана дипломског рада одржаће се 27.12.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Душан Рајковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Нет 

технологије браниће завршни рад под називом теме: „Развој Web апликације ContactWeb u ASP.NET-u“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 31.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милош Мишић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Напредне интернет и web технологије браниће специјалистички рад под називом теме: „Аутоматизација 
изградње web апликација Grunt“, oдобрен на седници наставног већа 07.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 27.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Младеновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: „Монтажа и обрада видео материјала у 
програмском пакету Adobe Premier“, oдобрен на седници већа студијског програма 28.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2016. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Ивица Ранђеловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: „Стабилност моторних 
возила као функција кочења и услова пута“, oдобрен на седници наставног већа 26.02.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор  

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Јелена Маринковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Технологија прераде отпада браниће специјалистички рад под називом теме: „Модернизација 
рециклажних центара у Европи“, oдобрен на седници наставног већа 15.05.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Филип Миленов, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Прерада и коришћење отпадног материјала браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Технологија производње пелета из биомасе“, oдобрен на седници наставног већа 04.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 26.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ивана Орешковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: „Токови кретања отпадних 
батерија и њихов третман“, oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљана Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 

транспорт браниће завршни рад под називом теме: „Железнички транспорт робе у Србији, 
специфичности“, oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. мр Нада Стојановић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Весна Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Саобраћајнице 1 

браниће завршни рад под називом теме: „Избор најповољније варијанте трасе општинског пута између 
Доњег и Горњег Сухотна у општини Алексинац“, oдобрен на седници већа студијског програма 
05.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Саша Милутиновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: „Карактеристике јавног градског превоза на подручју 
града Крушевца“, oдобрен на седници већа студијског програма 09.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Павле Гладовић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Никола Игњатовић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Термоенергетика браниће завршни рад под називом теме: „Анализа решења различитих типова 
топлотне изолације на стамбеним објектима“, oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2016. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бојана Вуканић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: „Одрживо грађење, неутрални и негативни 
утицаји на животну средину“, oдобрен на седници наставног већа 08.07.2015. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 13.12.2016. 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  

 
Младен Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: „Алати за обраду просецањем L профила“, oдобрен на 
седници већа студијског програма 29.09.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Рашко Иванов, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање из 

предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: „Штетни утицај сунчевог зрачења 
на човека и околину“, oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Александра Дамњановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 

Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: Пројекат за 
добијање грађевинске дозволе за реконструкцију улице Краља Милана у Крагујевцу“, oдобрен на 
седници наставног већа 08.07.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 12.12.2016. 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  

 
Иван Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: „Идејни пројекат реконструкције улице Краља 
Милана у Блацу“, oдобрен на седници већа студијског програма 20.05.2014. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2016. 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  

 
Тијана Петровић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: „План управљања отпадом 
на бензинским станицама Еуро Стар д.о.о у Нишу“, oдобрен на седници већа студијског програма 
17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Младен Томић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александра Стевановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Алати и прибори браниће завршни рад под називом теме: „Алати за израду подлошки пробијањем и 
просецањем“, oдобрен на седници већа студијског програма 17.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Илија Ристић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Стандардизација и квалитет браниће завршни рад под називом теме: „Мерење, анализа и побољшање 
квалитета применом стандарда 9001-2008 у ВТШ Ниш“, oдобрен на седници већа студијског програма 
17.12.2015. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2016. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Димитрије Миловановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 

Механизација претовара браниће завршни рад под називом теме: „Магнети као помоћни уређаји 
дизалице“, oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2016. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Јанко Миловановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

НЕТ технологије браниће завршни рад под називом теме: "Развој WEB апликације у ASP.NET-u и експорт 
података у XML", oдобрен на седници већа студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић- председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Матеја Стојанов, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно планирање 

из предмета Енергија и околина браниће завршни рад под називом теме: „Анализа утицаја 
биоелектрана на животну средину“, oдобрен на седници већа студијског програма 04.07.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Марина Маринковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторно 

планирање из предмета Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: „Третман 
комуналног отпада јавног комуналног стамбеног предузећа Зајечар“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Ивана Стојичић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Интернет програмирање браниће завршни рад под називом теме: „Мултимедије на интернету-
титловање видео садржаја“, oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.12.2016. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор  

 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Александар Крстић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Аналогна електроника браниће завршни рад под називом теме: „DC/DC претварачи са колом 555“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 12.10.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.12.2016. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Немања Срејић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 

електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Поступак прорачуна карактеристика 
трансформатора у програму transformator maker 2.1", oдобрен на седници већа студијског програма 
20.11.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.12.2016. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Милош Јанковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: „Hadoop виртуална 
машина у мултимедијалним комуникацијама“, oдобрен на седници наставног већа 10.05.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.12.2016. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада  

 
Бојана Секуловић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: „Анализа стања 
безбедности школске деце у саобраћају са предлозима мера за унапређење њихове безбедности“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.08.2016. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 01.12.2016. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Томислав Маринковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор  

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада  

 
Миљан Савић, студент студијског програма Индустријско инжењерсво из предмета Алати и 

прибори браниће завршни рад под називом теме: „Мерни и контролни алати“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 17.06.2016. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.12.2016. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор  

 
 
 
 
 


