
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миљана Пејчић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн 
браниће завршни рад под називом теме: "Допринос видео садржаја позицији web презентације на 
претраживачима", oдобрен на седници већа студијског програма 30.09.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 25.02.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Божиновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Примена традиционалних методологија 
моделовања у развоју софтвера", oдобрен на седници већа студијског програма 08.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 24.02.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Јована Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност саобраћаја браниће 
завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја умора на безбедност саобраћаја по полицијским управама у 
Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 03.02.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.02.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. де Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Мина Тасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и околина 
браниће завршни рад под називом теме: "Глобалне емисије CO2 из електроенергетског сектора у 2021. години", 
oдобрен на седници већа студијског програма 06.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 18.02.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Дарко Деспотовић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Одржива рециклажа летећег пепела као решење 
проблема историјског индустријског отпада из термоелектрана ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
15.07.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 18.02.2022 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Милица Цветковић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Рајко Вулић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и карактеризација 
отпада браниће мастер рад под називом теме: "Процедура одређивања и савремене методе испитивања 
токсиколошких карактеристика хемијског отпада и процена његових ефеката на људско здравље за регион 
општине Ражањ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.06.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 18.02.2022 год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић, инг Ђорђе Тодоровић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милован Радивојевић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из 
предмета Посебни проблеми фундирања браниће мастер рад под називом теме: "Специјалне врсте темеља са 
примером на хотелу Рамонда на Ртњу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 27.09.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 17.02.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Александра Маринковић, мсц Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђела Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Примена магнетске индукције у медицинске сврхе на 
примеру магнетотерапије", oдобрен на седници већа студијског програма 19.01.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.02.2022 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Наташа Нешић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Младен Цветковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Интернет 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Развој SP Web апликације у окружењу Angular", oдобрен на 
седници већа студијског програма 03.02.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 11.02.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лука Ђуровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз браниће 
завршни рад под називом теме: "Карактеристике урбаног транспорта путника", oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.11.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.02.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Милан Станковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Филип Аксентијевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и 
карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање могућности побољшања 
карактеризације и категоризације селективног стакленог отпада на примеру компаније PWW", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 01.09.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 07.02.2022 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Петар Ђекић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
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