
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Милица Милошевић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Комбиновани транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Примена Канбан система у 
аутомобилској индустрији"  oдобрен на већу катедре 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 9:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Александар Илић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Оптоласерска техника браниће завршни рад под називом теме: "IR комуникација у реализацији Смарт 
паркинг система" oдобрен на већу катедре 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. др Наташа Нешић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Светозар Ристић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Бежични телекомуникациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја реда 
просторне диверзити технике на вероватноћу грешке у бежичним телекомуникационим системима" 
oдобрен на већу катедре 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Рената Барбуловић, студент студијског програма Друмски саобраћај  из предмета Механизација 
претовара  браниће завршни  рад под називом теме: "Примена тракастих транспортера у унутрашњем 
транспорту" oдобрен на већу катедре 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Стефан Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство  из предмета Теорија 
ризика браниће завршни  рад под називом теме: "Процена ризика, безбедности и здравља на раду у 
Zumtobel group Ниш" oдобрен на већу катедре 16.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 



Обавештење о одбрани мастер  рада 

 Данијел Здравковић, студент студијског програма Управљање отпадом  из предмета Логистика 
отпада  браниће мастер  рад под називом теме: "Нове технологије за побољшање ефикасности процеса 
сакупљања и транспорта комуналног отпада" oдобрен на већу катедре 09.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милош Ристић, мр Братимир Нешић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Владимир Перић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Напредни елементи стратегије развоја 
корисничког искуства на примеру WEB презентација спортских удружења" oдобрен на већу 
департмана 07.02.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 1200 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Јован Павловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн  браниће завршни  рад под називом теме: "Допринос nofollow атрибута видљивости web 
презентације" oдобрен на већу катедре 24.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештењео одбрани завршног  рада 

 Милош Милојевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме Прилагођавање web презентације 
захтевима интернет претраживача  oдобрен на већу катедре 24.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Габријела Митић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Обновљиви и дисперзни извори енергије  браниће завршни рад под називом теме: "Поступак избора 
оптималног угла нагиба и његов утицај на степен ефикасности соларног панела" oдобрен на већу 
катедре 08.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Жељко Пауновић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "PWM DC/DC претварач" oдобрен на 
већу катедре 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног  рада 

 Мирослав Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине  из предмета 
Обновљиви и дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Анализа и утицај 
ефекта сенке на ефикасност соларних панела" oдобрен на већу катедре" 08.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2020. год. у 14:00 пред комисијом:  
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

Драгана Николић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 2 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе пута 
између Рсовца и Белог Брега", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2018. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић – председник 
2. др Душан Радосављевић – члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Илија Игњатовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Снимање карактеристика 
интегрисаних кола IC 7400 ", oдобрен на седници већа студијског програма 31.08.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милош Станојковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Упоредна анализа 
безбедности web форме реализоване у Reast-u и стандардној Java Script библиотеци", oдобрен на 
седници већа студијског програма 31.08.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

Немања Божиловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Развој web апликације за 
праћење захтева корисника у програмском језику Python", oдобрен на седници већа студијског 
програма 03.09.2020. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Петар Јовановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "AWS услуге у рачунарском облаку", 
oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 
 Емилија Спасић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Термоизолација стамбених 
објеката са примерима", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 
 Марко Марковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна 
психологија браниће завршни рад под називом теме: "Напредак у саобраћајној психологији", oдобрен 
на седници већа студијског програма 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2020. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Павле Гладовић - председник 
 2. др Владимир Поповић - члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 
 Лазар Мацић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање и сервисирање електричних аутомобила", 
oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 09:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 



Обавештење о одбрани специјалистичког рада 

 Милош Тасић, студент студијског програма Безбедност друмског саобраћаја из предмета 
Превентива и контрола у транспорту опасних материја браниће специјалистички рад под називом 
теме: "Транспорт у ЕУ- тренутни трендови и проблеми", oдобрен на седници наставног већа 03.09.2020. 
год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Дејан Богићевић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Јована Рашић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: "Анализа функционисања приградских линија 14 и 
14а у систему јавног градског превоза у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
11.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Милан Станковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Вељко Филиповић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности пешака на територији 
ПУ Лесковац са посебним освртом на општину Лебане", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Владимир Поповић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милица Стојановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт браниће завршни рад под називом теме: "Модел оптимизације доставе пошиљака у 
системима са хетерогеним доставним возилима", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 
 
 
 
 
 



Обавештење о одбрани специјалистичког рада 

 Владислав Николић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета Урбана 
екологија браниће специјалистички рад под називом теме: "Одрживо грађење применом зелене 
градње и утицај на урбану средину", oдобрен на седници наставног већа 03.09.2020. год. 
Одбрана специјалистичког рада одржаће се 28.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Кристина Кочић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја техника 
одлучивања декодера на вероватноћу грешке у систему са конволуционим кодовањем ", oдобрен на 
седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер  рада 

 Мирослав Ољача, студент студијског програма Управљање Отпада из предмета Логистика 
отпада браниће мастер рад под називом теме: "Примена Кларк-Рајт алгоритма за одређивање 
оптималне путање кретања возила при сакупљању отпада из здравствених станица са подручја града 
Ниша" и околине  oдобрен на већу катедре 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Петар Ђекић, Милош Спасић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Јован Недељковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Напредни сервиси Palo Alto 
Firewall технологије", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Даница Попадић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Web апликација за 
израду фактура", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Даринковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Алат за неауторизовани приступ 
подацима у релационим базама података - SQLamp ", oдобрен на седници већа студијског програма 
29.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Станојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Бежични дигитални термометар", 
oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Срђан Јовковић - председник 
 2. др Дејан Благојевић - члан 
 3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Небојша Величков, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Хидроизолација материјала и 
њихова примена", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Марко Ђорић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Саобраћајнице 1 браниће завршни рад под називом теме: "Избор оптималне варијанте трасе 
општинског пута између Ступнице и Горњег Драговља у општини Гаџин Хан", oдобрен на седници већа 
студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Денис Ајдиновић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена грађевинских материјала 
код изградње саобраћајница", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Ђорђе Зејак, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Поступак оптимизације вишејезичних сајтова 
применом hreflang атрибута", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 25.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Жарко Токић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Индикатори буке у циљу утврђивања стања буке и 
израду стратешких карата буке и индикатора животне средине ", oдобрен на седници већа студијског 
програма 08.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Даница Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Поступци рециклаже рачунара и 
мобилних телефона", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Милена Максовић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа енергетских и еколошких аспеката 
примене горива добијеног из чврстог отпада кроз пример сарадње компанија PWW Лесковац и CRH 
Србија фабрика цемента Поповац", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, Братимир Нешић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обавештење о одбрани мастер рада 

 Александар Алексић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве 
и стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Правилно 
прикупљање података и извештавање о отпаду према постојећој законској регулативи Републике 
Србије , директивама ЕУ као и обавезама које проистичу из различитих међународних уговора", 
oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Бобан Цветановић, Јелена Петковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Стефан Станковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Процена енергетског потенцијала чврстог 
комуналног отпада у урбаним подручјима Републике Србије", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, Братимир Нешић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Милан Илић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Препоруке у погледу 
управљања комуналним отпадом у односу на ЕУ интеграције у изради плана детаљне регулације 
депоније отпада Бубањ – Јовановац на територији града Ниша", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 15.06.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милица Цветковић, Јелена Петковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Филип Костић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Чиста енергија и могућности остварења циљева 
Париског споразума", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.09.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 
 
 
 
 
 



Обавештење о одбрани мастер рада 

 Урош Митровић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни 
материјали браниће мастер рад под називом теме: "Ситеми праћења стања у области циркуларне 
економије у циљу приближавања и успостављања јединственог система индикатора успеха са 
државама чланицама ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.09.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Милица Цветковић, Миљана Шћекић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Aлександар Костић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Заштита од пожара и 
експлозија у технолошком процесу прераде нафте", oдобрен на седници већа студијског програма 
01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Наташа Мишић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Безбедност 
и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика у заштити лица, имовине 
и пословања у Stop Shop Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Зорица Савић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Ризик и мере безбедности и заштите на раду на 
депонијама и рециклажним центрима", oдобрен на седници већа студијског програма 02.09.2020. год.
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом:  
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Дарко Ивановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Пројектовање објеката високоградње браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење 
вишепородичне зграде са мансардним кровом у историјском језгру града", oдобрен на седници већа 
студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Анђела Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Пројектовање објеката високоградње браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење 
вишепородичне зграде у историјском језгру града", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Анастасија Миљковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Пројектовање објеката високоградње браниће завршни рад под називом теме: "Идејно решење зграда 
у низу са кровном баштом", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александар Костић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Примена политике безбедности и 
процедура у повећању поузданости преноса података у мобилним мрежама", oдобрен на седници 
већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Стефан Ђокић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Комутациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Заштита преноса мултимедијалних 
података у комуникационим мрежама", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милан Трајковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Електро радови на изградњи базне 
станице Јелашница за оператере Телеком и Теленор", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Наталија Глигоријевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Процена утицаја на животну средину браниће завршни рад под називом теме: "Процена утицаја 
папирне кесе на животну срединуТенерифе доо Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 
09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Маријан Маринковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Развој апликација за базе података браниће завршни рад под називом теме: "Tiketing 
системи за пријаву проблема – Kordy ticketit", oдобрен на седници већа студијског програма 
03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Немања Јовановић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Основи електротехнике 2 браниће завршни рад под називом теме: "Примена магнетне индукције при 
реализацији Маглев возова", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 22.09.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић, др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Наташа Нешић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александра Ранђеловић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа примењених технологија 
у рециклажи папира", oдобрен на седници већа студијског програма 25.06.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Предраг Филиповић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета WEB дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Прилагођавање web презентација 
особама са оштећеним слухом", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.09.2020. 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 Митровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Могућност искоришћења материјала при 
рециклажи рачунарске опреме", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 18.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобам Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Немања Игић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управање 
отпадом браниће завршни рад под називом теме: "нализа масеног биланса материјала при рециклажи 
расхладних уређаја", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Бобам Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Душан Милинчић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Потенцијал искоришћења енергије из 
отпадних муљева добијених пречишћавањем процедних вода поступком реверзне осмозе са депоније 
у Јагодини", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 28.11.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 16.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, Братимир Нешић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Жељко Петров, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Процена 
утицаја на животну средину браниће завршни рад под називом теме: "Процена утицаја комуналних 
отпадних вода на животну средину – постројење за пречишћавање отпадних вода Биолагуна 
Димитровград", oдобрен на седници већа студијског програма 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лазар Милошевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика за радна места у радној 
околини Olimpia Kommerce doo Niš02", oдобрен на седници већа студијског програма 02.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Бобам Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Огњен Ћирић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Процес формирања и преноса текстуалне и 
графичке поруке бежичним путем ", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Иван Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Завршни 
радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат инсталације водовода и 
канализације за стамбени објекат у Авалској улици у Прокупљу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 07.02.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан  
 3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Маја Тодоровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада 
резањем браниће завршни рад под називом теме: "Планирање производње у сектору машинске 
обраде у предузећу Минг ковачница ", oдобрен на седници већа студијског програма 28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Душан Јовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 3Д 
моделовање браниће завршни рад под називом теме: "Израда 3Д модела зграде Богородичне цркве 
у манастиру Студеница", oдобрен на седници већа студијског програма 31.08.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. мр Даница Милошевић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Јелена Павловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и заштита животне средине у 
Алу Холдинг доо", oдобрен на седници већа студијског програма 10.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Анђела Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Методологија процене ризика и безбедности и 
здравље на раду у предузећу Johnson elektronic", oдобрен на седници већа студијског програма 
02.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Младен Митић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика и бзнр. Војска Србије – аеродром 
Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 02.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Миљан Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност и здравље на 
раду у предузећу Белеш ", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.09.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Станиша Димитријевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Ђорђе Видојевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Мобилне апликације намењене 
загађењу ваздуха", oдобрен на седници већа студијског програма 29.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Дејан Ивановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: "Транспорт опасног терета у 
компанији Ниш ад Нови Сад сектор за транспорт одељење Ниш ", oдобрен на седници већа студијског 
програма 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 04.09.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милица Николић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна 
психологија браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање ставова возача у вези примене 
информационих технологија у Еко и Лукс таксију Ниш ", oдобрен на седници већа студијског програма 
18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.09.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Веско Луковац - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Миљан Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Процена 
утицаја на животну средину браниће завршни рад под називом теме: "Процена утицаја пластичних 
флаша на животну средину", oдобрен на седници већа студијског програма 08.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лазар Ђорђевић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Могућности рециклирања 
грађевинских материјала", oдобрен на седници већа студијског програма 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Станиша Димитријевић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
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