Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Сашка Ђорђевић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета Техника
контроле саобраћаја браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа опреме за вршење
техничког прегледа возила у привредним друштвима на територији Пирота", oдобрен на седници већа
катедре 06.07.2020.год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 30.06.2021. год. у 13:30 часова пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Владимир Поповић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор
Обавештење
о одбрани мастер рада
Сара Величковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Примена оквирне директиве
о водама у Републици Србији у анализи хаваријских загађења вода", oдобрен на већу катедре 08.07.2020.
год.
Одбрана мастер рада одржаће се 28.06.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Милица Цветковић, Јелена Петковић - члан
3. др Александра Боричић - ментор
Обавештење
о одбрани мастер рада
Анђела Миленковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Мониторинг
постројења за третман отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа количине медицинског
отпада применом смањења амбалаже за одлагање и детаљном селекцијом по клиникама УКЦ Ниш",
oдобрен на већу катедре 16.03.2021. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 21.06.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Аница Милошевић, дипл.инж.маш. Милош Спасић - члан
3. др Милица Цветковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Ђорђе Живановић, студент студијског програма Заштита животне средине, из предмета
Градитељство и животна средина браниће завршни рад под називом теме: "Будућност паметних градова и
њихова решења за бољу животну средину", oдобрен на седници већа катедре 10.12.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.06.2021. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Дејан Благојевић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. др Александра Боричић - ментор

Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Емил Вацев, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Нормативна
регулатива о планирању и изградњи браниће специјалистички рад под називом теме: "Нормативна
регулатива код одржавања стамбених објеката", oдобрен на седници већа катедре 08.10.2020.год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 15.06.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Александра Маринковић - председник
2. др Ненад Стојковић - члан
3. др Данијела Златковић - ментор
Обавештење
о одбрани специјалистичког рада
Михајло Јовановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Класификација и
специфичности саобраћајних незгода са пешацима", oдобрен на седници већа катедре 12.05.2021.год.
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 14.06.2021. год. у 13:00 часова пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Јелена Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај, из предмета Моторна возила
браниће завршни рад под називом теме: "Радионице за тахографе", oдобрен на седници већа катедре
03.02.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.06.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Дејан Богићевић - члан
3. др Душан Радосављевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Милена Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај, из предмета Безбедност
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Утицај елемената пута на безбедност саобраћаја са
посебним освртом на карактеристике и стање коловоза", oдобрен на седници већа катедре 12.05.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.06.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Душан Радосављевић - председник
2. др Милан Станковић - члан
3. др Дејан Богићевић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног мастер рада
Миодраг Николић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост
управљања отпадом, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Примена модела циркуларне
економије при производњи пелета од отпадног дрвета у предузећу Тристрел Ниш", oдобрен на седници
већа катедре 16.03.2021. год.
Одбрана завршног мастер рада одржаће се 11.06.2021. год. у 12:00 часова пред комисијом:
1. др Бобан Цветановић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. Миша Игњатовић - члан из привреде
4. др Биљана Милутиновић - ментор

