
Обавештење о одбрани завршног мастер рада 

 Зоран Стојковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Сензорски 
системи, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Улога сензорских система у поступку 
порачуна количине експлоатисаног материјала на депонијама", oдобрен на седници већа катедре 
01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног мастер рада одржаће се 29.12.2020. год. у 13:30 часова пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. Соња Поповић - члан из привреде 
 4. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног мастер рада 

 Милутин Миладиновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета 
Сензорски системи, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Карактеристике и могућности 
примене DJI zenmuse XT2 ZXT2A13SR-640X512 9HZ 13MM  термалне камере у процесу мониторинга 
депонија ", oдобрен на седници већа катедре 01.09.2020. год. 
 Одбрана завршног мастер рада одржаће се 29.12.2020. год. у 13:00 часова пред комисијом: 
 1. др Аница Милошевић - председник 
 2. др Александра Боричић - члан 
 3. Соња Поповић - члан из привреде 
 4. др Дејан Благојевић - ментор 

 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Петар Здравковић, студент студијског програма Комуникационе технологије, из предмета 
Мултимедијални сигнали и системи, браниће завршни рад под називом теме: "Креирање сложене 
аудио композиције од појединачних аудио записа применом ФЛ Студија", oдобрен на седници већа 
катедре 18.09.2020. године. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 14:00 часова пред комисијом: 
 1. др Наташа Савић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - члан 
 4. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Наталија Ђорђевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, из 
предмета Примена микроконтролера, браниће завршни рад под називом теме: "Мерења растојања 
помоћу ултразвучног сензора базираног на микроконтролеру Atmega328P", oдобрен на седници већа 
катедре 01.12.2020. године. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 13:30 часова пред комисијом: 
 1. др Данијела Алексић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Валентина Марковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, из 
предмета Примена микроконтролера, браниће завршни рад под називом теме: "Електронска брава са 
PIN шифром базирана на микроконтролеру ATMega328", oдобрен на седници већа катедре 01.12.2020. 
године. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 13:00 часова пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Наташа Нешић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Јана Чукурановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Термоенегретика браниће завршни рад под називом теме: "Енергетске геоструктуре-систем за грејање 
и хлађење урбаних четврти помоћу подземне инфраструктуре", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.12.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 10:00 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Бобан Цветановић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Јасмина Николић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Мониторинг 
постројења за третман отпада браниће мастер рад под називом теме: "Анализа квалитета система 
управљања медицинским отпадом у Дому здравља Грделица и мере за његово побољшање", oдобрен 
на седници стручно истраживачког већа 14.12.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 28.12.2020. год. у 10:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Аница Милошевић, Славица Миладиновић - члан 
 3. др Милица Цветковић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Александар Вукашиновић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Базе података браниће завршни рад под називом теме: "Поређење Laravel eloquent и MySQL 
упита", oдобрен на седници већа студијског програма 17.12.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Душан Стефановић - ментор 
 
 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Дамњан Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Софтверско инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Процес израде прототипа видео 
игре користећи Vnrilengine 4", oдобрен на седници већа студијског програма 24.09.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 11:30 пред комисијом: 
 1. др Дејан Благојевић - председник 
 2. др Славимир Стошовић - члан 
 3. др Милош Стојановић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Милош Радојковић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Мерење и контролапараметара радне средине браниће завршни рад под називом теме: "Испитивање 
услова радне средине на безинској пумпи Еуро стар д.о.о.", oдобрен на седници већа студијског 
програма 10.12.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Бобан Цветановић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Страхиња Трифуновић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Одржавање машинских система браниће завршни рад под називом теме: "Одржавање кочионих 
уређаја путних и теретних кола ", oдобрен на седници већа студијског програма 22.12.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 28.12.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Биљана Милутиновић - председник 
 2. др Милош Ристић - члан 
 3. др Петар Ђекић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани мастер рада 

 Илија Ристић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Логистика отпада 
браниће мастер рад под називом теме: "Израда оптималних транспортних рута возила за сакупљање 
отпада из подземних контејнера на подручју Ниша, коришћењем Дикстра алгоритма", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 22.10.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 24.12.2020. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Владимир Поповић - председник 
 2. др Душан Стефановић, мр Братимир Нешић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 
 
 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Кристина Каприц, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Технологија 
друмског саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Мере за повећање производно-
економских резултата рада на линији Београд - Неготин", oдобрен на седници већа студијског 
програма 18.12.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 23.12.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Станковић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Павле Гладовић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Владимир Тодоровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из 
предмета Web дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Анализа алата за избор кључних речи 
и њихов утицај на видљивост веб презентације", oдобрен на седници већа студијског програма 
09.11.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.12.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. др Зоран Величковић - председник 
 2. др Милош Стојановић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештење о одбрани завршног рада 

 Миро Секуловић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Обновљиви и дисперзни извори напајања браниће завршни рад под називом теме: "Поступак 
пројектовања мале соларне електране снаге 50кW", oдобрен на седници већа студијског програма 
14.10.2019. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 21.12.2020. год. у 12:30 пред комисијом: 
 1. др Александра Боричић - председник 
 2. др Аница Милошевић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 
 
 

Обавештењео одбрани мастер рада 

 Милан Гичић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Развој мултимедијалних апликација браниће мастер рад под називом теме: "Обрада и 
складиштење мултимедијалног садржаја у оквиру web апликације eGrad", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 24.09.2020. год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 11.12.2020. год. у 17:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Душан Стефановић, дипл. инж. ел. Милан Радовановић - члан 
 3. др Славимир Стошовић - ментор 
 



Обавештење о одбрани завршног рада 

 Лазар Анђелковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета 
Завршни радови и инсталације браниће завршни рад под називом теме: "Пројекат водоводне и 
канализационе мреже за стамбени објекат По+П+4 у улици Сомборски булевар у Нишу ", oдобрен на 
седници већа студијског програма 08.10.2020. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2020. год. у 12:00 пред комисијом: 
 1. мр Александра Маринковић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Данијела Златковић - ментор 
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