
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Анђела Трајковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 

Радиотехника  браниће завршни рад под називом теме: "Уређај за радио аматеризам", oдобрен на већу 
катедре 29.06.2020. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.04.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног мастер рада 
 

Дејан Соврлић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски потенцијал 
отпада, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Анализа технологија за потенцијално 
искоришћење депонијског гаса на депонији "Жељковац" у Лесковцу", oдобрен на седници већа катедре 
09.02.2021. год. 

Одбрана завршног мастер рада одржаће се 26.04.2021. год. у 12:00 часова пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 

2. др Петар Ђекић - члан 
3. мр Братимир Нешић - члан из привреде 
4. др Бобан Цветановић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног мастер рада 
 

Раде Ђукановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у животној средини, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Повећања капацитета 
централног затвореног складишног простора "А" опасног отпада у Југо-Импеџ-у Ниш", oдобрен на седници 
већа катедре 30.01.2021. год. 

Одбрана завршног мастер рада одржаће се 26.04.2021. год. у 11:30 часова пред комисијом: 
 1. др Јелена Бијелић - председник 

2. др Дејан Благојевић - члан 
3. Љиљана Костић Деспотовић - члан из привреде 

 4. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног мастер рада 

 
Раде Ђукановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 

стандарди у животној средини, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Повећања капацитета 
централног затвореног складишног простора "А" опасног отпада у Југо-Импеџ-у Ниш", oдобрен на седници 
већа катедре 30.01.2021. год. 

Одбрана завршног мастер рада одржаће се 26.04.2021. год. у 11:30 часова пред комисијом: 
1. др Јелена Бијелић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. Љиљана Костић Деспотовић - члан из привреде 
4. др Бобан Цветановић - ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног мастер рада 

 
Стефан Денић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 

предмета Дистрибуирани системи, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Компарација 
пословних процеса на локалној и cloud sharepoint платформи", oдобрен на седници већа катедре 29.06.2020. 
год. 

Одбрана завршног мастер рада одржаће се 23.04.2021. год. у 11:00 часова пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. Божидар Радосављевић - члан из привреде 
4. др Душан Стефановић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Стефановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, из предмета 

Веб дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Израда стратегије блоговања за потребе 
комерцијалних веб презентација", oдобрен на седници већа катедре 15.03.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.04.2021. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

Немања Гојковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације  браниће завршни рад под називом теме: "SDR структура система базне станице", oдобрен на 
већу катедре 26.10.2020. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.04.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 
 

Бобан Петковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Напредне web технологије  браниће мастер рад под називом теме: "Развој и интеграција web 
апликације – Програм Лојалности у власничком CMS-u SellTico", oдобрен на већу катедре 27.05.2020. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 16.04.2021. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Дејан Благојевић, Милан Јовић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 

 

 
 



Обавештење 
 о одбрани завршног рада 

 
Немања Анђелковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика механичких 
транспортних система", oдобрен на седници већа студијског програма 12.01.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2021. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење  
о одбрани завршног рада 

 
Милена Милчић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 

претовара браниће завршни рад под називом теме: "Претоварне карактеристике транспортних уређаја 
непрекидног транспорта – уређаји без вучног елемента", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.02.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.04.2021. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Владимир Поповић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
Стефан Живковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 

дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација видео садржаја и алати за њихову 
репродукцију на web сајтовима", oдобрен на седници већа студијског програма 15.03.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.04.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Страхиња Милошевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Електронски калкулатор базиран на 
микроконтролеру ATMega328", oдобрен на седници већа студијског програма 25.03.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.04.2021. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. мр Данијела Алексић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
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