
Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Антонио Милосављевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета 
Технологија прераде отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Развој вештачке интзелигенције у 
сортирању отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 12.10.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 13.06.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић – председник 
2. др Срђан Јовковић, др Љиљана Костић Деспотовић – члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Марко Темељковски, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета БИМ у управљању грађењем браниће мастер рад под називом теме: "Израда 
модела стамбене зграде вишепородичног становања", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
31.08.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 13.06.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Даница Милошевић – председник 
2. др Данијела Златковић, Ана Митровић – члан 
3. др Александра Маринковић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ивана Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање 
отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа система за пречишћавање процедних вода 
на санитарној депонији у Лесковцу", oдобрен на седници већа студијског програма 11.05.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.06.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић – председник 
2. др Александра Боричић – члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Наташа Негојицић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Анализа радних карактеристика машина за 
претовар контејнера", oдобрен на седници већа студијског програма 28.12.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 10.06.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић – председник 
2. др Душан Радосављевић – члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Шћекић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: "Осцилатор са једнослојним транзистором, 
карактеристике и примена", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.06.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић – председник 
2. др Дејан Благојевић – члан 



3. мр Данијела Алексић - ментор 


