
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Михајло Спасић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Аутоматска возила за транспорт контејнера унутар 
терминала", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2018. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Александар Јовановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из 

предмета Анализа безбедности саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа 
безбедности младих возача у саобраћају на подручју Јужне Србије са предлогом мера за повећање 
безбедности", oдобрен на седници наставног већа 07.07.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2018. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Томислав Маринковић - председник 

 2. мр Нада Стојановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Иван Недељковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе 
општинског пута између Гредетин - тачка а, и Росице - тачка б у Алексинцу", oдобрен на седници већа 
студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2018. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 

 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Драган Перић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Душан Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Активни мрежни уређаји браниће специјалистички рад под називом теме: "Технике балансирања 
саобраћаја између више паралелних линкова у Ethernet мрежи", oдобрен на седници наставног већа 
11.03.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 29.12.2018. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 

 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Данијел Здравковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Корозија и заштита материјала браниће завршни рад под називом теме: "Органске материје – дрво, 
пластичне масе", oдобрен на седници већа студијског програма 15.12.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2018. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 

 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Драгана Павловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 

транспорт са шпедицијом браниће завршни рад под називом теме: "Мере за побољшање рада и 
пословања предузећа Голија транспорт д.о.о. Нови Пазар", oдобрен на седници већа студијског 
програма 20.03.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2018. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 

 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 

превоз браниће завршни рад под називом теме: "Могућност увођења електронског система наплате у 
јавном превозу Ниша", oдобрен на седници већа студијског програма 27.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2018. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 

 2. др Томислав Маринковић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Саша Стаменковић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад 
под називом теме: "Регионални план управљања отпадом за нишки регион", oдобрен на седници 
наставног већа 24.10.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. 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 

 
Милош Вељковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Квалитет видео 
сигнала при реализацији live streaming на youtube каналу", oдобрен на седници наставног већа 
19.04.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 

 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Милан Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Примери подршке 
HTML 5 видео формата", oдобрен на седници наставног већа 17.04.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 

 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Немања Стојадиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Основи електронике браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун мрежних трансформатора са 
EI језгром", oдобрен на седници већа студијског програма 25.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Немања Ђокић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Рециклажа грађевинског материјала код 
нас и у свету, са примерима из праксе", oдобрен на седници наставног већа 26.06.2017. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. год. у 13:30 пред комисијом: 

1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Урош Делић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна 

регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна 
регулатива за пројектовање и извођење инсталација у зградама", oдобрен на седници наставног већа 
26.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Младен Панчић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 

екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Биолошке прераде отпадних вода са 
освртом на биолагуне", oдобрен на седници наставног већа 20.06.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.12.2017. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Дејан Ничић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа процеса складиштења као основне 
логистичке активности", oдобрен на седници већа студијског програма 05.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Братислав Ранђеловић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе 
општинског пута између Мршеља- тачка а и Велике Плане – таћка б у општини Прокупље", oдобрен на 
седници већа студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Драган Перић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марија Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат реконструкције 
и надоградње индивидуалног објекта По+П у стамбено пословни објекат По+П+2+Пк у у лици 
Милорада Миљевића 10 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Драган Перић - председник 
2. мр Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Владимир Пауновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедије браниће завршни рад под називом теме: "Ретуширање фотографија у програмском алату 
photoshop", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат противпожарне 
заштите за новопројектобани објекат спратности По+П+6 у улици Насерова 7 у Нишу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 10.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Драган Радовановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај савремених 
система на стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 04.12.2017. год. 
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 22.12.2017. год. у 11:00 пред комисијом: 

1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Веско Луковац - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Бранко Ђокић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Термоенергетика 
браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење топлотне инерције за бољи комфор и уштеду на 
грејању", oдобрен на седници већа студијског програма 23.06.2017. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 

1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Слободан Вранешевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Еколошке и економске предности 
рециклаже стакла", oдобрен на седници већа студијског програма 20.11.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Дејан Васић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Безбедност 

и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду у установи 
културе Студентски културни центар Београд", oдобрен на седници већа студијског програма 
05.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Марко Сеферовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Урбанистичко планирање браниће завршни рад под називом теме: "Просторна организација дворишта 
основних школа, упоредна анализа дворишта школа у насељу Дурлан", oдобрен на седници већа 
студијског програма 20.06.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. мр Александра Маринковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Душан Митић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из 

предмета Европски стандарди и директиве заштите животне средине браниће специјалистички рад 
под називом теме: "Примена ЕУ стандрда и директива и пример добре праксе АД Имлек", oдобрен на 
седници наставног већа 10.11.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 19.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милена Радосављевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 

возила браниће завршни рад под називом теме: "Доминантни отпори кретању моторних возила и 
основна једначина кретања", oдобрен на седници већа студијског програма 04.12.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Никола Стојковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање машинских 
система у фирми Фур-Лес Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Александар Потић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 

Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Ауторизација права 
корисника у Laravel развојном окружењу", oдобрен на седници већа студијског програма 29.11.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Коцић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 

Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа технологија за рециклажу 
биомасе", oдобрен на седници већа студијског програма 24.11.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Станиша Димитријевић - председник 
2. др Александра Боричић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Младен Андрејић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Теорија кретања 
друмских моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 11.10.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 11.12.2017. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Нада Стојановић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Милутин Миладиновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Основи електротехнике 1 браниће завршни рад под називом теме: "Допринос позиционирања PV 
панела степену ефикасности PV система", oдобрен на седници већа студијског програма 19.06.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2017. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ненад Стојановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 

Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Дрво као грађевински материјал са 
примерима из праксе", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Александра Маринковић - председник 
2. др Драган Перић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 



 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Христина Алексов, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Улога рециклажних центара у 
савременом систему управљања отпадом", oдобрен на седници већа студијског програма 24.11.2017. 
год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Бован Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Ђорђе Стојановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Алати 

и прибори браниће завршни рад под називом теме: "Алати за израду спољашњег угаоника 90*70", 
oдобрен на седници већа студијског програма 24.10.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2017. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Мирољуб Ђорђевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 

Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај пнеуматика на 
стабилност моторних возила", oдобрен на седници наставног већа 04.12.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.12.2017. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 
Јелена Најдановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Корисничко искуство 
и развој You Tube сервиса", oдобрен на седници наставног већа 11.09.2017. год. 

Одбрана специјалистичког рада одржаће се 04.12.2017. 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 

 
Драган Јевтић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 

браниће завршни рад под називом теме: "Систем вешања код моторних возила", oдобрен на седници 
већа студијског програма 29.09.2017. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 0.12.2017. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Нада Стојановић - члан 
3. др Томислав Маринковић - ментор 

 


	Обавештење о одбрани специјалистичког рада

