
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Урош Вучковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне комуникације 
браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање телекомуникационе мреже на релацији центра Деспотовац", 
oдобрен на седници већа студијског програма 08.09.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 31.01.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Петковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Алгоритми и структуре 
података браниће завршни рад под називом теме: "Практична примена софтверског алата за визуелизацију и анализу 
алгоритама Flowgorithm", oдобрен на седници већа студијског програма 19.01.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.01.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Никола Јовановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Мониторинг постројења за 
третман отпада браниће мастер рад под називом теме: "Систем управљања медицинским отпадом у општој болници 
Лесковац, анализа и мере за његово побољшање", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 12.10.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 24.01.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Бобан Цветановић, дипл.инж.маш Бранислав Ђорђевић - члан 
3. др Милица Цветковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Вук Јорданов, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна психологија браниће 
завршни рад под називом теме: "Дистракција и непажња возача", oдобрен на седници већа студијског програма 
20.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Немања Пантић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара 
браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика мобилних дизалица", oдобрен на 
седници већа студијског програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.01.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Данијел Костић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Урбанистичко 
планирање браниће завршни рад под називом теме: "Извођење радова на уређењу Лазаревог парка у Крушевцу", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. др Даница Милошевић - члан 
3. др Александра Маринковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Србољуб Петров, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни радови и 
инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат заштите од пожара зграде основне школе Јастребачки 
партизани у селу Облачина бб општина Мерошина", oдобрен на седници већа студијског програма 07.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 21.01.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. мр Виолета Стојановић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Даниловић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из 
предмета Грађевинско урбанистичке процедуре браниће мастер рад под називом теме: "Енергетски ефикасни објекти 
са освртом на еколошки одрживу градњу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 28.12.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 21.01.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Аница Милошевић, Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марко Стошић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског саобраћаја 
браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада возила АТП приликом транспорта расутог терета на 
релацијама 4-5км, 6-7км, 8-9км у функцији изградње Моравског коридора", oдобрен на седници већа студијског 
програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђела Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада возила АТП приликом транспорта расутог 
терета на релацијама 4-5км, 7-8км у функцији изградње Моравског коридора", oдобрен на седници већа студијског 
програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Душан Радосављевић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Светлана Милетић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија друмског 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација рада возила АТП приликом транспорта расутог 
терета на релацијама 5-6 км, 8-9км у функцији изграње Моравског коридора", oдобрен на седници већа студијског 
програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.01.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Лидија Петровић Стојановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом 
из предмета Контрола квалитета у грађевинарству браниће мастер рад под називом теме: "Имплементација уредбе 
305/2011 о грађевинским производима у Републици Србији", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
31.08.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 13.01.2022 год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Данијела Златковић, Ивана Недељковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Срђан Стојановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из 
предмета Управљање грађењем браниће мастер рад под називом теме: "Израда упоредне анализе пројектованог и 
изведеног стања објекта за социјално становање у Врању", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
31.08.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 13.01.2022 год. у 16:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Душан Радосављевић, Петар Радосављевић - члан 
3. др Јелена Бијељић - ментор 
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