
Обавештење 
о одбрани завршног  рада 

 
 Никола Весић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: „Нискофреквентни појачавачи сигнала ТДА 
1010“, oдобрен на већу катедре 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног  рада 

 
 Никола Стојановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Основи електронике браниће завршни рад под називом теме: „Врсте и примена трансформатора“, 
oдобрен на већу катедре 13.05.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.06.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани мастер  рада 

 
 Игор Радојловић, студент студијског програма Упраљање отпадом из предмета Екодизајн 
браниће мастер  рад под називом теме: „Техничка решења у пројектовању и изради камина као 
иновираног еколошки прихватљивог производа“, oдобрен на већу департмана 31.01.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.06.2020. год. у 1330 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић- председник 
 2. др Бобан Цветановић, Владан Каиш - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног  рада 

 
 Никола Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: „Интеграција onlajn 
плаћања у Web апликацији Loopy“, oдобрен на већу катедре 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић- председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног  рада 

 
 Никола Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: „Практична примена аутоматских вођених 
возила“, oдобрен на седници већа студијског програма 5.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.06.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић- председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Нада Јовановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост 
управљања отпадом браниће мастер рад под називом теме: "нализа исплативости увођења примарне 
сепарације комуналног отпада на територији града Ниша", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 06.06.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 17.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Бобан Цветановић, Соња Поповић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Нукола Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Анализа елемената навигације и њихова примена", 
oдобрен на седници већа студијског програма 09.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Владимир Коларевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Допринос Google аналитике, развоју и 
рангирању web презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 02.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александар Лазаревић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Основи електронике браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике и примена MOSFET-а 
са два гејта BF960", oдобрен на седници већа студијског програма 13.05.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.06.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Милан Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена дрвета и 
префабрикованих дрвених елемената у изградњи објеката", oдобрен на седници већа студијског 
програма 29.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Владимир Милошевић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије из предмета Напредне web технологије браниће мастер рад под називом теме: 
"Мултимедије на Web-u приказ 3D модела применом Three.js библиотеке", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 09.12.20219. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 15.06.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Мирко Косановић, Милан Јовић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 
 

 Бојана Лилић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Одрживи 
развој комуналних средина браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа елемената 
просторне организације отворених простора за боравак деце у циљу извођења смерница и препорука 
за формирање адекватних функционално обликованих урбанистичких решења дворишта вртића", 
oдобрен на седници наставног већа 06.06.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 12.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. де Александра Маринковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Милош Стојановић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Експертиза саобраћајних незгода браниће специјалистички рад под називом теме: "Специфичности 
вештачења саобраћајних незгода у хоризонталним кривинама", oдобрен на седници наставног већа 
27.05.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 12.06.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Ђурић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Стандардизација и контрола квалитета браниће завршни рад под називом теме: "Интеграција система 
менаџмента квалитетом и система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду у предузећу 
Модулинг доо", oдобрен на седници већа студијског програма 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Немања Милосављевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Израда техничке документације за уређење 
пута око акумулације ХЕ Завој у Пироту", oдобрен на седници већа студијског програма 27.05.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.06.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Катарина Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицајних фактора на стабилност 
мобилних дизалица", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.06.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Игор Цветковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Геолокализација 
фреквентно модулисаних радио станица помоћу TDOA – Time Difference Of Arrival методе", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 24.02.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 11.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић, Драган Пешић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Дејан Јанаћијевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Услови заштите 
животне средине значајни за израду плана детаљне регулације депоније отпада Бубањ – Јовановац на 
територији града Ниша", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 18.02.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 10.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милица Цветковић, Јелена Петковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Маркос Павловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Спречавање криминала и 
кријумчарења илегалних миграната", oдобрен на седници већа студијског програма 31.01.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.06.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Горан Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Анализа система одржавања друмских превозних 
средстава", oдобрен на седници већа студијског програма 31.01.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александра Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Примена топлотних пумпи", 
oдобрен на седници већа студијског програма 28.05.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Иван Димитријевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика 
отпада браниће мастер рад под називом теме: "Логистика транспорта медицинског отпада из 
стоматолошких ординација на подручју града Ниша", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
31.01.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 09.06.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милан Станковић, Милош Спасић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Вељовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицајних фактора на стабилност ауто 
дизалица", oдобрен на седници већа студијског програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Радосављевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Невена Ранђеловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена дизалица у унутрашњем транспорту и 
претовару", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.06.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Ивана Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење 
и контрола параметара радне средине браниће завршни рад под називом теме: "Методологија 
мерења микроклиматских параметара у радној средини", oдобрен на седници већа студијског 
програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.06.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александра Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни 
градски превоз браниће завршни рад под називом теме: "Анализа функционисања приградске линије 
Лесковац-Јајина-Мирошевце на територији општине Лесковац", oдобрен на седници већа студијског 
програма 28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.06.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Милан Станковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Алекса Тодоровић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Употреба опекарских материјала у 
грађевинарству са примерима", oдобрен на седници већа студијског програма 29.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.06.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 


