
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Вукосав Воштић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Програмирање CNC машине за обраду 
полупроизвода отковак дно", oдобрен на већу департмана 28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Мирко Красић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак обраде покретног клипа", 
oдобрен на већу катедре 29.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Алекса Тодоровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета CNC 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак израде стремена на CNC 
машини", oдобрен на већу катедре 29.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Тијана Мићић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа отпада из пољопривреде", oдобрен 
на већу катедре 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.10.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 

 
Обавештење о одбрани мастер рада 

 Милош Станковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије 
из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Пројектовање и 
процена перформанси 5G New Radio физичког слоја за пренос видео сигнала путем једнофреквентних 
мрежа", oдобрен на већу катедре 24.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 28.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић, Милан Антић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лука Грујић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
програмирање браниће завршни рад под називом теме: "Употреба SQL Alchemy базе података и Flask 
радног оквира за развој web апликација", oдобрен на већу катедре 09.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 
 Лазар Глишовић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Примена термичке изолације на 
објектима високоградње са примерима", oдобрен на већу департмана 28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Миљан Антић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевинске конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Идејни пројекат стамбеног 
објекта са освртом на конструкције", oдобрен на већу катедре 08.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Илија Манчић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Коришћење пластике и пластичних 
материјала у грађевинарству са примерима из праксе", oдобрен на већу департмана 10.09.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Душан Илић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 
материјали браниће завршни рад под називом теме: "Термички материјали са освртом на савремене 
термичке материјале", oдобрен на већу катедре 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2020. 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 

 Данијела Костић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Стандард за увођење БРТ-а у градовима", 
oдобрен на већу департмана 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 др Владимир Поповић - члан 
 др Павле Гладовић - ментор 

 
Обавештење о одбрани мастер рада 

 Младен Симић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Екодизајн 
браниће мастер рад под називом теме: "Примена методологије екодизајна у развоју иновативног 
производа за загревање дувана IQOS", oдобрен на већу департмана 06.06.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 23.10.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Бобан Цветановић, Жарко Цветковић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Николић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Електроакустика браниће завршни рад под називом теме: "Утицај масе мембране на фреквенцијске 
карактеристике импедансе NF звучника SBW 2020-50W", oдобрен на већу катедре 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Данијела Алексић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милош Џунић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Електроакустика браниће завршни рад под називом теме: "Утицај масе мембране на фреквенцијске 
карактеристике импедансе средњетонског звучника SKH 10-40W", oдобрен на већу катедре 18.09.2020. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. мр Данијела Алексић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Алекса Митић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа утицаја броја нивоа квантовања 
униформног квантизера на SQNR", oдобрен на већу катедре 09.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 

 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Димитрије Митић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Бежични телекомуникациони системи браниће завршни рад под називом теме: "Губици услед 
пропагације сигнала у слободном простору", oдобрен на већу катедре 09.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.10.2020. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лазар Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Дрвене 
и металне конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Статички прорачун дрвеног 
пешачког моста", oдобрен на већу катедре 08.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Нина Калман, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Бетонске 
конструкције браниће завршни рад под називом теме: "Израда статичког пропачуна конструкције 
стамбено пословног објекта спратности По+П+2 у Бору уз примену софтверског пакета Radimpex 
Tower", oдобрен на већу катедре 06.07.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Маринковић - председник 
 2. др Данијела Златковић - члан 
 3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Јасмина Николић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријском отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Управљање отпадним дуваном из 
цигарета са истеклим роком, отпадне цигарете са амбалажом и мешани отпад из процеса производње 
у дуванској индустрији", oдобрен на већу катедре 15.06.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 20.10.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Александра Боричић, мр Братимир Нешић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Управљање ризицима и безбедност и здравље на 
раду у Lean индустријским системима", oдобрен на већу катедре 06.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лазар Поповић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "План управљања ризицима за општину Грачаница за 
период 2018-2020", oдобрен на већу катедре 16.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Срђан Јовковић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александра Гарић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду у предузећу MG Profi zastita doo", oдобрен на већу катедре 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Катарина Спасић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду у предузећу WINNERS доо Ниш", oдобрен на већу катедре 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани завршног рада 

 Виолета Стаменковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Безбедност и здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду у предузећу Абонос Ниш", oдобрен на већу катедре 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 20.10.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 

 
Обавештење о одбрани мастер рада 

 Владимир Драшковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије из предмета Мерења у ТК системима браниће мастер рад под називом теме: "Унапређење 
поступка умеравања и вобловања бежичних ТК система железница Србије", oдобрен на већу катедре 
18.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 20.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Никола Секуловић, дипл.инж. ел. Јелена Вељковић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор 

 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александар Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Машински елементи браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање и монтажа производа на 
примеру електричне бицикле", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2017. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. др Милош Ристић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александар Сарић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Отпадна пластична амбалажа извор 
сировине и енергије", oдобрен на седници већа студијског програма 06.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. мр Виолета Стојановић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милош Милтеновић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Управљање отпадом браниће завршни рад под називом теме: "Могућност искоришћења отпадне 
стаклене амбалаже - најбољи примери светске праксе ", oдобрен на седници већа студијског програма 
06.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Виолета Стојановић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Петар Стојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи 
развој браниће завршни рад под називом теме: "Анализа одрживости система управљања отпадом у 
Републици Србији ", oдобрен на седници већа студијског програма 09.07.2018. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др БобанЦветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Драгана Митић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа беле технике ", oдобрен 
на седници већа студијског програма 09.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Марија Сврзић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Мултимедијални алати у окружењу WORDPRESS-
a и примери њихове примене", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милица Стојичић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Оптимални избор тема у Word Press окружењу 
и њихова улога у оптимизацији садржаја", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Катарина Станковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Допринос plugin-ova u wordpress 
окружењу, развоју интерактивног дизајна", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Стојановић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Јована Петровић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Рециклажне технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа половних аутомобила", 
oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 14.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Перовић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Примена Type Script језика за писање 
Web апликација", oдобрен на седници већа студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Нинослав Гагулић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Термоенегретика браниће завршни рад под називом теме: "Реконструкција топлотних подстаница у 
циљу веће енергетске ефикасности ", oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Владимир Петровић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије 
из предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Утицај зрачења 
сигнала мобилне телефоније на животну средину", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
03.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 08.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Никола Секуловић - председник 
 2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић, Саша Китановић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Ивана Петковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и 
карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација 
отпадне филтер погаче као последица пречишћавања индустријских отпадних вода на примеру 
компаније Хенкел Србија ДОО", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.07.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 08.10.2020. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. др Александра Боричић, мр Братимир Нешић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Ивана Ђуловић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и 
анализа података браниће мастер рад под називом теме: "Упоредна анализа и мере оптимизације 
повреда на раду здравствених и нездравствених радника КЦ Ниш у процесу управљања и третирања 
инфективног медицинског отпада", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 31.01.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 06.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Аница Милошевић, дипл. инж. маш. Милош Спасић - члан 
 3. др Милица Цветковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Стефан Милановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Мрежни сервиси браниће завршни рад под називом теме: "Сервери за складиштење log 
порука-Syslog", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Никола Секуловић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Младен Крстић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Основни принципи 
Хафмановог кодовања и његова примена за компресију података", oдобрен на седници већа 
студијског програма 03.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.10.2020. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Никола Секуловић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Fog мрежа у мобилној комуникацији 
LTE, 5G I loT-u", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Никола Станковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Fog мрежа у мобилној комуникацији 
LTE, 5G I loT-u", oдобрен на седници већа студијског програма 18.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.10.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Срђан Јовковић - ментор 
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