
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Војислав Илић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Оспособљавање 
кандидата за возаче браниће завршни рад под називом теме: "Специфичности полагања возачког испита 
за возаче А категорије у ауто школи Wintera у Пироту", oдобрен на седници већа студијског програма 
08.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.11.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Владимир Поповић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александар Величковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 
безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Поступак техничког 
прегледа возила по новом правилнику са посебним освртом на контролу система за кочење", oдобрен 
на седници већа студијског програма 08.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.11.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Маријана Илић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Рециклажне 
технологије браниће завршни рад под називом теме: "Рециклажа грађевинског отпада ", oдобрен на 
седници већа студијског програма 01.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.11.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ана Стојановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Ефикасно коришћење ресурса и транзиција ка 
циркуларној економији", oдобрен на седници већа студијског програма 13.10.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 28.11.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милена Митић, 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 
МИЛСА Ниш", oдобрен на седници већа студијског програма 15.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Данило Симоновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Хидраулички и пнеуматски системи браниће завршни рад под називом теме: "Хидраулички системи на 
путничким возилима", oдобрен на седници већа студијског програма 16.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 23.11.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милан Павловић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Јована Голубовић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из 
предмета Транспортни системи у производњи браниће мастер рад под називом теме: "Примена пужних 
транспортера у компанији FLAMMA SYSTEMS doo", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
27.09.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 18.11.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милан Павловић, Срђан Стаменковић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лазар Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Приказ стања безбедности саобраћај на подручју 
ПУ Зајечар са посебним освртом на угроженост двоточкаша у саобраћају", oдобрен на седници већа 
студијског програма 08.11.2022. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.11.2022 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александар Костић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Технике бежичног преноса браниће мастер рад под називом теме: "Примена техника бежичног 
преноса у преносу сензорских мерења у пољопривреди", oдобрен на седници стручно истраживачког 
већа 23.09.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 16.11.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Славимир Стошовић, Драган Павловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Стаменковић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Грађевинско урбанистичке процедуре браниће мастер рад под називом теме: 
"Грађевинско урбанистичке процедуре код реконструкције и санације објеката", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 15.11.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 16.11.2022 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 мастер рада 

Милош Стојковић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Грађевинско урбанистичке процедуре браниће мастер рад под називом теме: 
"Грађевинско урбанистичке процедуре код израде индустријских објхеката и хале", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 08.11.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 16.11.2022 год. у 13:30 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 

Анђела Дрваревић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мобилне комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Анализа концепција интернета у 3G, 
4G i 5G", oдобрен на седници већа студијског програма 23.05.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.11.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Наташа Нешић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Сава Вучковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне 
комуникације браниће завршни рад под називом теме: "PTT(DC) скенери за коришћење у поштанске 
сврхе", oдобрен на седници већа студијског програма 07.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.11. 2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Наташа Нешић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милица Арсић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и анализа 
података браниће мастер рад под називом теме: "Анализа отпада генерисаног радом јавног предузећа 
Електропривреда Србије - огранак те-ко Костолац, обрада података мерења утицаја на животну средину 
и мере за побољшање", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 27.06.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 14.11.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Аница Милошевић, дипл,инж,жив,сред,Татјана Војводић - члан 
3. др Милица Цветковић - ментор 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милош Милић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Напредне web технологије браниће мастер рад под називом теме: "Примена React-a у 
управљању стањима web апликација", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 07.11.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 10.11.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић, Милош Ђокић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Богдан Савић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Кабловски тк 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Планирање и пројектовање оптичких кабловских 
система", oдобрен на седници већа студијског програма 07.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 09.12.2022 год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Никола Секуловић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Славимир Стошовић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Владан Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Wordpress tema "ASTRA" и њена примена при изради 
"Responsive dizajna"", oдобрен на седници већа студијског програма 03.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.11.2022 год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Милош Стојановић - председник 
2. др Зоран Величковић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Предраг Вељков, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом 
из предмета Посебни проблеми фундирања браниће мастер рад под називом теме: "Фундирање темеља 
средњих стубова у речном кориту код мостова са примерима", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 27.06.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 07.11.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић, Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 


