
Обавештење 
о одбрани завршног  рада 

 
 Југослав Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Превоз опасних материја у друмском 
саобраћају", oдобрен на већу катедре 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Веско Луковац - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног  рада 
 

 Никола Живадиновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Утицај 
климатских промена на учесталост прекорачења дневних граничних вредности на загађење ваздуха у 
Републици Србији", oдобрен на већу департмана 31.01.2020. год. 

 Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Виолета Стојановић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког  рада 

 
 Никола Јаћимовић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Пројектовање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом теме: "Пројекат за 
извођење радова на изградњи улице Живојина Јаковљевића у насељу Својново општина Параћин",    
oдобрен на већу катедре 27.05.2020. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 10.07.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 
 

 Андрија Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Анализа стања безбедности саобраћаја на 
подручју општине Мерошина са посебним освртом на безбедност пешака", oдобрен на седници већа 
студијског програма 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.07.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Владимир Поповић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Душан Стевановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост 
управљања отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Анализа исплативости увођења 
анаеробне дигестије за третман биоразградивог комуналног отпада у граду Лесковцу", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 10.07.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Бобам Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић, Братимир Нешић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Слађана Стојсављевић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Планирање, грађење и одржавање градских саобраћајница браниће специјалистички рад под називом 
теме: " Пројекат за добијање грађевинске дозволе за реконструкцију Ресавске улице у Београду", 
oдобрен на седници наставног већа 18.02.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 10.07.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Иван Прошић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Развој мултимедијалних апликација браниће мастер рад под називом теме: "Развој 
корисничког интерфејса и корисничког искуства web апликације eGrad", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 27.05.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 09.07.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Дејан Благојевић, Немања Игњатовић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер  рада 

 
 Милан Јовановић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Мултимедијалне комуникације браниће мастер рад под називом теме: "Анализа метода 
субјективне оцене квалитета преноса видео садржаја у систему за on line учење", oдобрен на већу 
департмана 29.06.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 09.07.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Славимир Стошовић, Небојша Соколовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Марко Димић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Бежично управљање расветом, озвучењем, 
алармом – KNX систем", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Стефан Лукановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Бетонске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат конструкције стамбеног 
објекта спратности По+П+2+Пк у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Оливер Костић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде дуже навртке на CNC 
машини", oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.07.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Марко Јовић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Динамика моторних возила браниће специјалистички рад под називом теме: "Ергономија моторних 
возила", oдобрен на седници наставног већа 11.10.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 08.07.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Александар Делчев, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Превентива и контрола у транспорту опасних материја браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Праћење квалитета система јавног превоза у функцији трајања времена обрта возила", oдобрен 
на седници наставног већа 18.12.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 08.07.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Душан Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбено 
пословног објекта По+П+3+Пк у улици Зеленгорској 29 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 30.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Ненад Стојановић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Загађење површинских вода 
детерџентима и тешким металима и утицај на урбану средину", oдобрен на седници наставног већа 
23.10.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 08.07.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Марина Петровић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Мултимедијалне комуникације браниће мастер рад под називом теме: "Оцена квалитета live 
stream-a на бази HTTP протокола применом елемената QoE", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 07.02.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 060.07.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Зоран Величковић, Звонко Милошевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Тања Смиљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција објекта П+1+Пк у 
Александровачкој улици у Крушевцу", oдобрен на седници већа студијског програма 07.02.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 
 Милорад Манчић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Активни мрежни уређаји браниће мастер рад под називом теме: "Оптимизација мрежне 
инфраструктуре смањењем величине broadcast домена", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 06.07.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Величковић, Душан Жутинић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Жарко Нешовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Прикупљање и објављивање 
података на Web-u u real time режиму рада", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Дарко Костић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: "Базе података у микросервис архитектури", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2020. 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 

 
 Велимир Величковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Теорија и 
регулисање саобраћајних токова браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање рада 
светлосних сигнала и уређење раскрснице улице Дубочице и Ђуре Салаја у Лесковцу", oдобрен на 
седници већа студијског програма 24.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.07.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Бобам Цветановић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 
 Александра Андрејић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: " Безбедност и здравље на 
раду у предузећу Tagor Electronic d.o.o", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Димитрије Костић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Неконвенционалне методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Резање плазмом 
ваљкастих и плочастих метала", oдобрен на седници већа студијског програма 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
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