
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марко Тодоровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике Wordpress dodatka Gutenberg и 
његова примена за унапређење графичког дизајна Web страница", oдобрен на седници већа студијског 
програма 12.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 09:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Сања Пешић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање саобраћаја 
браниће завршни рад под називом теме: "Одређивање оптималног броја такси возила у систему јавног 
превоза", oдобрен на седници већа студијског програма 26.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Ранђеловић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Анализа респонзивног карактера код популарних 
тема Word Press-a", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Вељковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникацвије браниће завршни рад под називом теме: "Контрола кућних апарата помоћу 
мобилних телефона путем апликација", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лазар Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Базна станица унутрашњег HUAWEI-а", oдобрен 
на седници већа студијског програма 22.12.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Јанко Стаменковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Позиционирање и омогућавање услуга 
локације путем базне станице HUAWEI", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александар Цанић, студент студијског програма Друмски саобраћај и транспорт из предмета 
Саобраћајно пројектовање браниће мастер рад под називом теме: "Могућности примене НСМ 
методологије у циљу континуираног праћења нивоа услуге на ауто путу - пример државног пута IA4", 
oдобрен на седници стручно истраживачког већа 15.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Душан Радосављевић, Милан Перић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Владан Младенов, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике Wordpress додатка Elementor Pro 
и љегова пеимена за емитовање аудио садржаја", oдобрен на седници већа студијског програма 
23.08.2022.. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Маринковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Утицај PIXO додатка на кориснички доживљај", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Филип Дачевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа отпадне биомасе брикетирањем и 
пелетирањем", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Спасић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедност и здравље на раду 
у топлани Пирот", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. мр Слађана Недељковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Данијел Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Економска и еколошка исплативост 
рециклаже гуме", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигитална електроника браниће завршни рад под називом теме: "Примена EPROM меморија код уређаја 
за светлосне ефекте", oдобрен на седници већа студијског програма 03.02.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александар Церовина, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Interfejs за промену 
интензитета звука мултимедијалних апликација покретом руке, базиран на микроконтролеру 
ATmega328", oдобрен на седници већа студијског програма 12.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ана Митровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Технологије за идентификацију и сепарацију 
рециклабилних фракција у отпаду", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Ненад Стојановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Грађевинске урбанистичке процедуре браниће мастер рад под називом теме: 
"Грађевинске урбанистичке процедуре за полагање стручног испита и стицање лиценци", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 05.05.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић, Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Маја Митровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рециклажних ознака на амбалиажи", 
oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Боричић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Јована Стаменковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Енергетска ефикасност у зградарству браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат енергетске 
ефикасности објекта П+3 у улици Цвијићевој 35 у Нишу", oдобрен на седници већа студијског програма 
27.06.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Андрија Цветковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и 
анализа података браниће мастер рад под називом теме: "Анализа умањења загађења радне околине 
постројења за третман медицинског отпада применом селекције", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 28.10.2020 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Боричић, дипл.инж.маш. Милош Ристић - члан 
3. др Милица Цветковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Младен Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Бетонске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун конструкције техничког сервиса и 
стамбеног објекта П+1 у Доњој Стопањи", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. др Јелена Бијељић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Илић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа загађујућих материја из савремених 
постројења за контролисано спаљивање отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
22.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2022. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Милош Ристић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Мирослав Цветковић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Грађење и одржавање објеката нискоградње браниће мастер рад под називом 
теме: "Санација косине и реконструкције саобраћајнице у улици Капетан Мишиној у Доњем Милановцу", 
oдобрен на седници стручно истраживачког већа 26.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.09.2022. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Јелена Бијељић, Миша Стојковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милица Денић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Путеви браниће 
завршни рад под називом теме: "Пут као фактор безебдности саобраћаја", oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.11.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 30.09.2022. год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лазар Ристић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Оспособљавање 
кандидата за возаче браниће завршни рад под називом теме: "Улога инструктора у процесу 
оспособљавања кандидата за возаче у АШ Леша Бале у Прокупљу", oдобрен на седници већа студијског 
програма 22.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 09: 00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

Невена Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Оспособљавање 
кандидата за возаче браниће завршни рад под називом теме: "Улога испитивача у процесу 
оспособљавања кандидата за возаче у АШ Обавезан смер у Варварину", oдобрен на седници већа 
студијског програма 22.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Кристијан Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Оспособљавање 
кандидата за возаче браниће завршни рад под називом теме: "Услови и поступак полагања теоријског 
испита за возаче Б категорије у АШ Леша Бале у Прокупљу", oдобрен на седници већа студијског програма 
22.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Радуловић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћаја на подручју 
ПУ Зајечар у периоду од 2015. до 2019. године са посебним освртом на ПС Књажевац", oдобрен на 
седници већа студијског програма 22.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Илија Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Електронско пословање браниће завршни рад под називом теме: "OS решење за рачуноводство - 
Manager", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Тамара Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Паркирање и јавне 
гараже браниће завршни рад под називом теме: "Значај, карактеристике и начини решавања проблема 
паркирања", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лука Тишма, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: "Креирање извештаја у Visual Studio окружењу 
коришћењем SQL упита", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Ђокић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Напредне Веб технологије браниће мастер рад под називом теме: "Развој Blog апликације 
засноване на Web сервисима у радном окружењу Laravel", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 12.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 29.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић, Милош Милић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 Александар Раденковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије из предмета Бежичне сензорске мреже браниће мастер рад под називом теме: "Примена 
бежичних сензорских мрежа код паметних кућа - Smart home", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 27.12.2021. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 29.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник, 
 2. др Душан Стефановић, Нинослав Пошмуга - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Имплементација L2TP/IPSec i EoIP тунела ма 
Mikrotik рутеру", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Недељковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Напад уметањем кода у релационим базама 
података", oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.09.2022. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Бојана Петровић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Потенцијали термичког третмана отпадне 
биомасе из пољопривреде у циљу добијања енергије у Републици Србији", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 15.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Милан Павловић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Перић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телеконикације браниће завршни рад под називом теме: "Симулацијa NOMA система у програмском 
пакету MATLAB и анализа вероватноће грешке у случају BPSK ммодулације ", oдобрен на седници већа 
студијског програма 05.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Жељко Петров, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика отпада 
браниће мастер рад под називом теме: "Анализа кључних проблема рада комуналних служби за 
сакупљање и одвожење отпада и могућности за побољшање њиховог рада", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 27.06.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милан Павловић - председник 
2. др Јелена Бијељић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Душан Радосављевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика 
отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа ефикасности система за привремено 
складиштење, сакупљање и транспорт комуналног отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 27.06.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Јелена Бијељић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Игор Грмуша, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из 
предмета Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција браниће мастер рад под називом теме: 
"Пројекат конструкције стамбено пословног објекта спратности По+Пр +2+Пк у улици11. Октобра у 
Лесковцу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 15.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 28.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Данијела Златковић, Јелена Златковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милорад Крстић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CAM 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак израде производа Уметак 
прокрамирањем CNC машине", oдобрен на седници већа студијског програма 27.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 09:30 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милан Павловић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Данило Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Производне технологије 2 браниће завршни рад под називом теме: "Израда дела Д2 технологијом 
дубоким извлачењем", oдобрен на седници већа студијског програма 16.04.2021.. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Петар Ђекић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Николић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Интегрисани системи управљања браниће завршни рад под називом теме: "Управљачки систем 
координатне мерне машине", oдобрен на седници већа студијског програма 14.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Милан Павловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Никола Благојевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост 
управљања отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Техно економска анализа третмана 
медицинског опасног отпада у Универзитетском клиничком центру Ниш", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 13.07.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић, Милош Спасић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Мима Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Управљање 
отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја отпадних вода на квалитет воде за 
пиће", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миљан Марковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Реформе енергетског сектора Србије", oдобрен на 
седници већа студијског програма 24.05.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Маја Тјупа, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета 
Управљање одржавањем хидрауличких и пнеуматских система браниће мастер рад под називом теме: 
"Унапређење конструкције комбинованог вентила ДН32, ПН25 и одређивање регулационих 
карактеристика", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 05.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милан Павловић - председник 
2. др Петар Ђекић, Владимир Радуловић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Ненад Тјупа, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета 3Д 
моделирање производа браниће мастер рад под називом теме: "Пројектовање и израда активног 
хлађења кућишта NESPI 4 CASE za Respberry Pi 4", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
05.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић, Милан Николић - члан 
3. др Милан Павловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Горан Пајић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из предмета 
Информационе технологије у производњи браниће мастер рад под називом теме: "Развој и 
имплементација информационог система за компанију Mold and forming tools", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 13.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милош Ристић, Стеван Ликушић - члан 
3. др Милан Павловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Филип Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Примена микроконтролера браниће завршни рад под називом теме: "Серијски порт микроконтролера 
ATmega 328", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.09.2022. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. др Наташа Савић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Марија Бојичић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Анализа рециклажних процеса при третирању 
алуминијумске амбалаже", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Маја Митровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Интегрисани системи управљања браниће завршни рад под називом теме: "Интеграција робота и CNC 
машине", oдобрен на седници већа студијског програма 14.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 26.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Милан Павловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Андрија Милојевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Управљање процесима рециклаже 
отпада из ваздухпловне индустрије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 13.07.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Данијела Златковић - председник 
2. др Милица Цветковић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Емилија Стојановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Енергетски 
потенцијал отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа става јавног мњења на подручју 
града Ниша по питању термичког третмана отпада у циљу добијања енергије", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 01.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић, мр Братимир Нешић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Газменд Бина, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Пренос података 
бежичним путем у Пчињском округу", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 05.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 23.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Никола Секуловић, Оливер Аранђеловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александар Јокић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Посебни проблеми фундирања браниће мастер рад под називом теме: "Темељ 
потпорног зида у лошем квалитету земљишта", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
13.07.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 23.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Срђан Јовковић, мсц Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Давид Давидовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "Израда компонената корисничког 
интефејса коришћењем JS библиотеке React", oдобрен на седници већа студијског програма 23.08.2021. 
год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 09:30 пред комисијом: 

1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Развој апликација за IOT браниће завршни рад под називом теме: "Примењени алгоритми у 
комуникацији између BLE модула и паметних телефона за развој система за праћење ловачких паса", 
oдобрен на седници већа студијског програма 04.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Мирко Косановић, др Зоран Величковић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лазар Николић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Компаративна анализа Flask i Jango радних 
оквира", oдобрен на седници већа студијског програма 12.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Станојевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Израда web shop апликације коришћењем 
MVC архитектуре", oдобрен на седници већа студијског програма 12.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Душан Радовић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловски 
тк системи браниће завршни рад под називом теме: "Стандарди у развоју кабловске телевизије у САД", 
oдобрен на седници већа студијског програма 12.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Енергетска ефикасност у зградарству браниће завршни рад под називом теме: "Елаборат енергетске 
ефикасности стамбено пословног објекта По+Пр+2+Пк у улици Радмила Ђорђевића бб у Јагодини", 
oдобрен на седници већа студијског програма 27.06.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Марија Боранијашевић - председник 
2. др Александра Маринковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Јонић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Примена аутоматски вођених возила у претоварним 
лукама и робним терминалима", oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Владимир Поповић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Давид Костић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Улога паратранзита у реализацији путовања на 
простору Зајечарског округа", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александра Јовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Организација рада у грађевинарству са менаџментом браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат 
организације грађења типских стамбених објеката у насељу Виник у Нишу", oдобрен на седници већа 
студијског програма 01.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.09.2022. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Ненад Стојковић - члан 
3. др Јелена Бијељић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милица Васић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Градитељство 
и животна средина браниће завршни рад под називом теме: "Нови трендови зелене градње", oдобрен 
на седници већа студијског програма 05.05.2022. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 19.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Јелена Бијељић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Емилија Вујић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Директиве и 
стандарди у заштити животне средине браниће мастер рад под називом теме: "Примена директива и 
стандарда у преради органског отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 24.05.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 19.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Бобан Цветановић, Петрија Поповић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Младен Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Савремене методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Ласерско гравирање плочице од 
плексигласа", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милан Павловић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миона Живковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Безбедност и здрваље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду 
грађевинске струке послодавца и монетра пвц/алу столарије", oдобрен на седници већа студијског 
програма 13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Матија Секулић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна 
психологија браниће завршни рад под називом теме: "Истраживање и значај ставова младих возача о 
употреби алкохола", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Милан Станковић - председник 
2. др Дејан Богићевић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Далибор Милосављевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Хронологија развоја мрежних 
сервиса", oдобрен на седници већа студијског програма 26.10.2020 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 12.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Милош Стојановић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милан Богдановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Примена Flutter Framework-a у изради 
хибридних мобилних апликација", oдобрен на седници већа студијског програма 23.08.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.09.2022. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Ђорђе Радовановић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање 
и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Унапређење процедура управљања 
отпадним буковим дрветом као полазном сировином за производњу буковог дрвета пелета у предузећу 
Bioenergy point Бољевац", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 13.05.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 08.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Дејан Благојевић, Мирослав Грујић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Катарина Манић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара браниће завршни рад под називом теме: "Предности и недостаци електричних виљушкара у 
унутрашњем транспорту и складиштењу", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2022. год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 08.09.2022. год. у 12:30 пред комисијом: 

1. др Дејан Богићевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Крстић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Алтернативни 
извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Примарна, секундарна, финална и корисна 
енергија добијена из алтернативних извора енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 
13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.09.2022. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Вељко Јевтић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Администрирање базе података браниће завршни рад под називом теме: "Имплементација RegExp 
израза у релационим базама података", oдобрен на седници већа студијског програма 23.05.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Филип Крчмаревић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Python web сервис као подршка Unity 
клијентској апликацији", oдобрен на седници већа студијског програма 23.05.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 05.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђурђина Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија 
и околина браниће завршни рад под називом теме: "Топлотно загађење река у Србији", oдобрен на 
седници већа студијског програма 04.04.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2022. год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђела Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и 
контрола параметара животне средине браниће завршни рад под називом теме: "Увођење зелених 
пракси у заштити квалитета земљишта", oдобрен на седници већа студијског програма 13.07.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2022. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Милца Цветковић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Срећко Живковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија 
и околина браниће завршни рад под називом теме: "Енергетска независност у Републици Србији", 
oдобрен на седници већа студијског програма 25.03.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 01.09.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

 


