
Обавештење о одбрани завршног мастер рада 

Бојана Јовановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост управљања 
отпадом, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Могућност одрживе производње компоста од 
биоразградивог парковског и дворишног отпада на територији града Ниша", oдобрен на седници већа катедре 
06.06.2019. год. 

Одбрана завршног мастер рада одржаће се 01.03.2020. год. у 12:30 часова пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. Соња Поповић - члан из привреде 
4. др Биљана Милутиновић - ментор 

 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Филип Воштић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и терминали у 
друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Контрола и управљање паркирања на територији 
града Прокупља", oдобрен на седници већа студијског програма 03.02.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.02.2021. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Владимир Недељковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Унапређење процедуре управљања појединим 
врстама опасног отпада у оквиру ИТ сектора у Републици Србији", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
01.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 23.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, Растко Петковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Душан Радосављевић, студент студијског програма Инжењерство заштите животне средине из предмета 
Енергетски процеси у животној средини браниће специјалистички рад под називом теме: "Утицај рада 
термоенергетских постројења на животну средину", oдобрен на седници наставног већа 22.10.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 23.02.2021. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Душан Антов, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће 
завршни рад под називом теме: "Значај контејнеризације и палетизације за ефикасност претоварно транспортних 
процеса ", oдобрен на седници већа студијског програма 03.02.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење о одбрани мастер рада 

 Јовица Марковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање индустријским 
отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Индустријски отпад у општини Мерошина са мерама за поновну 
употребу и рециклажу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 01.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 17.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић, Филип Николић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Миљана Милошевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Неопасан индустријски отпад као ресурс у 
регионалној санитарној депонији Жељковац у Лесковцу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. 
год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 17.02.2021. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Александра Боричић, мр Братимир Нешић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Младен Видојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн 
браниће завршни рад под називом теме: "Допринос унутрашњег линковања видљивости Web презентације", oдобрен 
на седници већа студијског програма 17.12.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Андријана Костов, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија ризика 
браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика и безбедност и здравље на раду у Alu Holding DOO Ниш", 
oдобрен на седници већа студијског програма 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Анђелковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада 
деформисањем браниће завршни рад под називом теме: "Технологија израде алуминијумнских квака ливењем", 
oдобрен на седници већа студијског програма 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Ирена Видојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање отпадом 
браниће завршни рад под називом теме: "Могућност искоришћења грађевинског отпада насталог при изградњи путне 
инфраструктуре", oдобрен на седници већа студијског програма 27.01.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.02.2021. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Стефан Виденовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја 
браниће завршни рад под називом теме: "Утицај ниских температура и снежних падавина на безбедност саобраћаја", 
oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.02.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
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