
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Лазар Бердић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Web дизајн  браниће завршни рад под називом теме: „Израда концепта развоја UX дизајна на примеру 
израде Web странице музички студио“,  oдобрен на седници већа студијског програма 09.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.12.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић  - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Теодора Ђорђевић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Градитељство и животна средина  браниће завршни рад под називом теме: „Перспективе паметних 
градова и потенцијална решења за постизање одрживе урбане средине“, oдобрен на седници већа 
студијског програма 20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 30.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Славимир Стошовић - председник 
 2. др Бобан Цветановић, мр Виолета Стојановић  - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Вељко Аћимовић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: „Анализа рада и пословања удружења 
ЛУКС такси из Ниша“ oдобрен на седници већа студијског програма 29.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Веско Луковац - председник 
 2. др Милан Станковић  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Стефан Вучковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Кабловске и сателитске комуникације браниће завршни рад под називом теме: „Упоредна анализа 
софтвера за навигацију“, oдобрен на седници већа студијског програма 09.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Никола Секуловић - председник 
 2. др Душан Стефановић  - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Анета Вељковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Комбиновани 
транспорт  браниће завршни рад под називом теме: „Иницијативе city логистике са циљем одрживог 
транспорта“, oдобрен на седници већа студијског програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милан Станковић  - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Јелена Стојиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Међународни 
транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: „Царински поступак у Републици 
Србији“ oдобрен на седници већа студијског програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милан Станковић  - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Милица Младеновић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Међународни транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: „Коришћење аналогног 
и дигиталног тахографа“, oдобрен на седници већа студијског програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. 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 

 Александра Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета 
Међународни транспорт и шпедиција браниће завршни рад под називом теме: „Ризици на путу и 
повреде на раду возача“, oдобрен на седници већа студијског програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 26.12.2019. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић  - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 Сузана Петровић Ћурчиевски, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета 
Обрада и анализа података  браниће мастер рад под називом теме: „Оптимизација процеса селекције 
медицинског отпада применом пакета STATISTICA у клиничком центру Ниш“, oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа   06.06.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 25.12.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Дејан Благојевић, Милош Спасић  - члан 
 3. др Милица Цветковић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

 Горан Рајковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорске 
технологије  браниће мастер рад под називом теме: „Контрола температуре применом сензора DHTXX 
сензора контролисаног Arduino uno платформом у контејнерима за одлагање опасног медицинског 
отпада у КЦ Ниш“, oдобрен на седници стручно истраживачког већа 16.10.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 25.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Александра Боричић, Милош Спасић  - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Александар Станисављевић, 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 градској општини Медијана Ниш“, oдобрен на седници већа студијског програма   
06.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 24.12.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Петар Ђекић  - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 Кристијан Алексендрић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета 
Испитивање и карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: „Карактеризација 
искоришћених емулзија у производном процесу компаније МИНГ Ковачница Ниш“, oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 21.03.2019. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милица Цветковић - председник 
 2. мр Слађана Недељковић, Стефан Младеновић  - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Вук Ставрић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета 
Мултимедијалне комуникације браниће специјалистички рад под називом теме: "Анализа кашњења 
(QoS) у реализацији LIVE STREAM-a путем DRONE INSPIRE 2", oдобрен на седници наставног већа 
31.10.2016. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 23.12.2019. год. у 13:00  часова пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић – члан 
 3. др Зоран Миливојевић - члан 
 4. др Дејан Благојевић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Јован Јовановић, студент студијског програма Индустријско инжињерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика у МИН Локомотива ДОО - Ниш", 
oдобрен на седници наставног већа 20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.12.2019. год. у 12:30  часова пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор  
 

 
Обавештење 

о одбрани завршног рада 

 Никола Вучковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Безбедност и здраавље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на 
раду кроз стандарде и прописе", oдобрен на седници наставног већа 28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 17.12.2019. год. у 12:00  часова пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Михајло Андрејић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Рачунарске мреже браниће завршни рад под називом теме: "Утицај хакеровања на сигурност 
рачунарских мрежа", oдобрен на седници већа студијског програма 02.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Душан Стефановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Илија Костић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Рециклабилни 
материјали браниће мастер рад под називом теме: "Приказ методе вредновања рециклаже малих 
кућних апарата на примеру електричне пегле ", oдобрен на седници наставног већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 16.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Биљана Милутиновић, Миљана Шћекић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Марија Миладинов, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: „Значај промовисања бициклизма у градовима у 
циљу одрживе приступачности“, oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2019. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Сандра Јовановић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме: „Алати менаџмента транспортних захтева у 
малим и средњим градовима“, oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2019. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Јелена Живковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски 
превоз браниће завршни рад под називом теме: „Организација такси транспорта путника у Алексинцу“, 
oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2019. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Душан Радосављевић  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Јелена Новаковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме Анализа рада и пословања ауто школе 
Биба старт из Прокупља oдобрен на седници већа студијског програма 29.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Аница Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја  браниће завршни рад под називом теме Процес планирања и имплементације система БРТ 
у градовима oдобрен на седници већа студијског програма 30.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2019. год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Анђела Стаменковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Дефинисање појма Паратранзит и примери у 
Србији“,  oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2019. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Јелена Стоиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Планирање 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: „Дефинисање појма комплетних улица и политике 
увођења у градовима“, oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 12.12.2019. год. у 15:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Веско Луковац  - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 

 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Бојан Рашковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електротехнике браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике DHT сензора и поступци за 
њихову контролу", oдобрен на седници наставног већа 29.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 11.12.2019. год. у 13:00  часова пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Наташа Богдановић - члан 
 3. др Дејан Богићевић - ментор  

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милош Рајковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Теорија 
ризика браниће завршни рад под називом теме: „Упоредна анализа процене ризика у фирми Мин 
Локомотива“, oдобрен на седници већа студијског програма 20.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милош Ристић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. мр Слађана Недељковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милош Јовановић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Пројектовање објеката браниће завршни рад под називом теме: „Идејно решење стамбене зграде 
вишепородичног становања у оквиру стамбеног блока по принципу car-free“,  oдобрен на седници већа 
студијског програма 06.02.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Данијела Златковић - председник 
 2. мр Даница Милошевић - члан 
 3. др Александра Маринковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Павле Давитковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
НЕТ технологије  браниће завршни рад под називом теме: „Реализација Web API-a u ASP.NET Core MVC 
окружењу“, oдобрен на седници већа студијског програма 06.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 09.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Миливојевић - члан 
 3. др Зоран Величковић - ментор 

 
 
 



Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Александар Јокић, студент студијског програма Комунално инжењерство из предмета 
Нормативна регулатива о планирању и изградњи  браниће специјалистички рад под називом теме: 
„Нормативна регулатива ког грађења темеља у високоградњи“, oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 23.10.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 06.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Александра Маринковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 

 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Жарко Маговац, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Мерење и 
контрола параметара радне средине  браниће завршни рад под називом теме: „Испитивање и анализа 
хемијских штетности радне средине у металопрерађивачкој индустрији“, oдобрен на седници већа 
студијског програма   28.11.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Лазар Динић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација 
претовара  браниће завршни рад под називом теме: „Примена механичких транспортера у претовару“,  
oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 05.12.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Младен Стојиљковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Контрола издувних гасова, уређаји и опрема у 
Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2019. 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 

 Стефан Ускоковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна 
возила браниће завршни рад под називом теме: "Кочиони систем код хибридних и електричних 
возила", oдобрен на седници већа студијског програма 30.08.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2019. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани специјалистичког рада 

 Петар Марковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и 
анализа података браниће мастер рад под називом теме: "Анализа концентрација и предикација 
депоновања таложних материја из ваздуха под утицајем рударских радова на руднику Чукару Пеки у 
општини Бор", oдобрен на седници наставног већа 06.06.2019. год. 
 Одбрана специјалистичког рада одржаће се 03.12.2019. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Аница Милошевић, др Новица Сталетовић - члан 
 3. др Милица Цветковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Цонић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Моторна возила 
браниће завршни рад под називом теме: "Основни системи хибридних моторних возила", oдобрен на 
седници већа студијског програма 25.06.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2019. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Богићевић - председник 
 2. др Милан Станковић - члан 
 3. др Душан Радосављевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Милорад Стојановић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе 
технологије из предмета Бежичне сензорске мреже браниће завршни рад под називом теме: 
"Примена интелигентних сензора у надзору спортског центра у Неготину", oдобрен на седници већа 
студијског програма 02.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2019. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Душан Стефановић, Перица Федершпил - члан 
 3. др Мирко Косановић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Никола Нешић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Веб дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Поступак прилагођавања веб презентације 
особама са проблемом препознавања боја ", oдобрен на седници већа студијског програма 14.10.2019. 
год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2019. год. у 13:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Миливојевић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Марко Ивковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Веб дизајн браниће завршни рад под називом теме: "AB техника тестирања web презентације и њен 
допринос поступку SEO оптимизације", oдобрен на седници већа студијског програма 10.09.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 02.12.2019. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Душан Стефановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
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