
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Бежични тк 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Лоцирање и идентификовање RF интерференције", 
oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.07.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић – председник 
2. др Срђан Јовковић – члан 
3. др Никола Секуловић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Нели Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом 
из предмета Управљање грађевинским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Управљање 
отпадом код изградње водоводне мреже са примерима", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 27.06.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 15.07.2022 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Аница Милошевић, мсц Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Дамјан Митић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и 
терминали у друмском саобраћају браниће завршни рад под називом теме: "Транзитно орјентисани 
развој", oдобрен на седници већа студијског програма 05.05.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.07.2022 год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Душан Радосављевић – ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Иван Станишић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Подсистеми флексибилног транспорта путника", 
oдобрен на седници већа студијског програма 21.10.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 14.07.2022 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Владимир Поповић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Милан Станковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Марио Милосављевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост 
управљања отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Анализа економске одрживости рециклаже 
отпадног стакла на примеру Српске фабрике за рециклажу - Грејач", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 30.09.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 14.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Петар Ђекић, Радослав Стојилковић - члан 
3. др Биљана Милутиновић – ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Младен Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
NET технологије браниће завршни рад под називом теме: "Развој Windows апликације у Visual Studio-u 
коричћењем MVVM шаблона", oдобрен на седници већа студијског програма 19.01.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Величковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Милош Торбица, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Оптимизација мултимедијалног садржаја и њен 
утицај на брзину учитавања web странице", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.07.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Милан Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Апликација за издавање возила", 
oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2022 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Мирко Косановић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Никола Јосовић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Напредне web технологије браниће мастер рад под називом теме: "Реализација корисничког 
сервиса EDS-a применом WEB API-ija u PHP-u", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
05.07.2021 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 08.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Душан Стефановић, Милан Огњановић - члан 
3. др Зоран Величковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Кристина Раденковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Увођење 
зелених пракси у области контроле и мониторинга заштите вода", oдобрен на седници већа студијског 
програма 05.05.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.07.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Душан Милошевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни 
материјали браниће мастер рад под називом теме: "Одрживе иновације у новим материјалима", 
oдобрен на седници стручно истраживачког већа 27.06.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 08.07.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Дејан Благојевић, Петрија Поповић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Милош Пауновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Анализа перформанси MySQL i MongoDB базе 
података", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.07. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Дарко Божић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Примена Word Press интерактивних елемената у развоју 
трансакционих web страница", oдобрен на седници већа студијског програма 03.03.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.07.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Јелисавета Милутиновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Увођење 
зелених пракси у побољшање квалитета ваздуха", oдобрен на седници већа студијског програма 
05.05.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Ана Петровић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Управљање процесима 
рециклаже електричног и електронског отпада у Е - рециклсажи Ниш", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 24.05.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 06.07.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Дејан Благојевић, Петрија Поповић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александар Стојановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски 
системи браниће мастер рад под називом теме: "Карактеристике и могућности примене Flir GF 320 
термалне камере у процесу детекције метана", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
02.06.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 06.07.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Боричић, Соња Поповић - члан 
3. др Дејан Благојевић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Урош Симић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Методологије за развој Web 
апликација ", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Милош Стојановић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Никола Ђорђевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни граски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Истраживање неравномерности интервала слеђења 
возила на линијама у систему ЈГП- а у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 25.02.2022 
год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 

1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Милан Станковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Немања Пауновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Анализа функционисања јавног градског превоза на 
територији општине Сокобања", oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.07.2022 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Милан Станковић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Невена Страиновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Технологија 
прераде отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Употреба постројења за прераду воде у 
производњи биогаса из муља", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 24.05.2022 год. 
Одбрана мастер рада одржаће се 04.07.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 

1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Дејан Благојевић, Љиљана Костић Деспотовић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милан Митић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Примена Европског 
зеленог плана у енергетици Србије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 05.05.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 04.07.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Јелене Бијељић, Љиљана Костић Деспотовић - члан 
3. др Александра Боричић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Александар Ћирић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски 
системи браниће мастер рад под називом теме: "Различити аспекти примене сензора температуре у 
поступку управљања медицинским отпадом", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
25.02.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 04.07,2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Боричић, др Милан Тренкић - члан 
3. др Дејан Благојевић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Милица Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Методе за испитивање посебних 
својства очврслог бетона", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Јелена Бијељић – ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Стефан Милошевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Одређивање модула стишљивости 
тла у Видовданској улици у Параћину", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Јелена Бијељић – ментор 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Оливер Аранђеловић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије 
из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Повезивање Data 
Centara Exe Neta у Нишу и Параћину линковима типа Ceragon", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 23.05.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 01.07.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић, Звонко Милошевић - члан 
3. др Срђан Јовковић – ментор 

 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Душан Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање цемента применом 
метода из серије стандарда SRPS EN 196", oдобрен на седници већа студијског програма 28.01.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.07.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Маринковић - члан 
3. др Јелена Бијељић - ментор 

 


	Обавештење о одбрани завршног рада

