
Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Душан Савић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Технологија прераде отпадом 
браниће мастер рад под називом теме: "Процеси прераде органског отпада за добијање зелене енергије", oдобрен 
на седници стручно истраживачког већа 12.10.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.12.2021. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Дејан Благојевић, др Љиљана Костић Деспотовић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Миодраг Младеновић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Технологија прераде 
отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Нове прилике у рециклажи биоотпада и доприносу циркуларне 
економије", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 12.10.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 30.12.2021 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Дејан Благојевић, др Љиљана Костић Деспотовић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Михајловић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада 
деформисањем браниће завршни рад под називом теме: "Технологија израде угаоника NS 75 обрадом савијањем", 
oдобрен на седници већа студијског програма 08.12.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2021. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Биљана Милутиновић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Петар Ђекић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Ивана Стаменковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Термоенергетика 
браниће завршни рад под називом теме: "Гасификација као стратешки пројекат у Републици Србији и њени циљеви", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.08.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021 год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Милан Павловић - председник 
 2. др Милица Цветковић - члан 
 3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милош Јоковић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи електронике 
браниће завршни рад под називом теме: "Регулатори напона и струје базирани на IC LM 317", oдобрен на седници 
већа студијског програма 04.11.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021 год. у 12:00 пред комисијом:‚ 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Димитрије Стаменковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета 
Интернет технологије браниће завршни рад под називом теме: "CSS framework: Bootrstrap 4 - рефернцне класе", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Зоран Миливојевић - члан 
3. др Зоран Величковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђелија Марковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Саобраћајна психологија 
браниће завршни рад под називом теме: "Утицај психоактивних супстанци на учеснике у саобраћају са посебним 
освртом на возаче путничких возила", oдобрен на седници већа студијског програма 21.10.2021 год. 
Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021 год. у 13:00 пред комисијом: 

1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Владимир Поповић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миодраг Тошић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Електроакустика 
браниће завршни рад под називом теме: "Акустички филтар непропусног опсега са Хелмхолцовим резонатором", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Наташа Нешић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александар Пешић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Електроакустика 
браниће завршни рад под називом теме: "Карактеристике акустичких резонатора сложених облика у зависности од 
температуре", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021 год. у 14:00 пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Наташа Нешић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Славољуб Крстић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Електроакустика 
браниће завршни рад под називом теме: "Мерење нивоа течности помоћу Хелмхолцовог резонатора", oдобрен на 
седници већа студијског програма 23.09.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021. год. у 14:30 пред комисијом: 
 1. др Наташа Нешић - председник 
 2. мр Данијела Алексић - члан 
 3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Александар Пешић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз 
браниће завршни рад под називом теме: "Дефинисање статичких и динамичких елемената приградске линије 
Лесковац - Вучје на територији општине Лесковац", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021. год. у 15:00 пред комисијом: 
1. др Владимир Поповић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Милан Станковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Видосављевић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Основи 
електронике браниће завршни рад под називом теме: "Спрега инфрацрвеног сензора A/D конвертора и 
микроконтролера", oдобрен на седници већа студијског програма 08.12.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2021. год. у 15:30 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Дејан Благојевић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Стефана Станојевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање индустријским 
отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Управљање индустријским отпадом са решењем његовог смањења 
на примеру привредног друштва ФРУВИТА Д.О.О. Београд", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 
15.07.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 23.12.2021. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић, Небојша Станојевић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александра Колунџић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Управљање 
индустријским отпадом браниће мастер рад под називом теме: "Анализа генерисаног отпада у ЈКП Медиана и предлог 
мера за његово смањење", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 25.06.2021. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 23.12.2021 год. у 14:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић, дипл.инг.зжс Соња Поповић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Обрен Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Термоенергетика 
браниће завршни рад под називом теме: "Анализа система централног грејања и њихова ефикасност", oдобрен на 
седници већа студијског програма 23.08.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 20.12.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милан Павловић - председник 
2. др Милош Ристић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Јадранка Симић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара 
браниће завршни рад под називом теме: "Основна безбедоносна правила при раду са виљушкаром у унутрашњем 
транспорту", oдобрен на седници већа студијског програма 07.12.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2021. год. у 11:00 пред комисијом: 
 1. др Петар Ђекић - председник 
 2. др Душан Радосављевић - члан 
 3. др Бобан Цветановић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Емилија Рачић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара браниће 
завршни рад под називом теме: "Основне карактеристике високорегалних складишта ", oдобрен на седници већа 
студијског програма 07.12.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2021. год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Душан Радосављевић - члан 
3. др Бобан Цветановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Стојковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Бетонске конструкције 
браниће завршни рад под називом теме: "Статистички прорачун зидане конструкције породичног стамбеног објекта 
Пр+1 у Доњој Топоници у Нишу применом стандарда Eurocodes", oдобрен на седници већа студијског програма 
05.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 15.12.2021. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Јелена Бијељић - председник 
2. др Данијела Златковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миљан Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета ЦАМ системи браниће 
завршни рад под називом теме: "Концептуални развој производа хватача манипулатора", oдобрен на седници већа 
студијског програма 06.09.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2021. год. у 10:00 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милан Павловић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Лазар Петровић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета ЦАМ системи браниће 
завршни рад под називом теме: "Израда прототипа хватача манипулатора за савремене техничке системе", oдобрен 
на седници већа студијског програма 06.09.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 13.12.2021 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Милан Павловић - председник 
2. др Петар Ђекић - члан 
3. др Милош Ристић - ментор 
 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Александар Станковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета Грађевински 
материјали 1 браниће завршни рад под називом теме: "Утицај водовезивног фактора на карактеристике бетона у 
свежем и очврслом стању", oдобрен на седници већа студијског програма 11.10.2014. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 10.12.2021. год. у 15:30 пред комисијом: 
 1. др Милан Павловић - председник 
 2. др Ненад Стојковић - члан 
 3. др Јелена Бијељић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

 Душан Цветановић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом из 
предмета Управљање грађењем браниће мастер рад под називом теме: "Технологија израде горњег хабајућег слоја 
асфалта на деоници Просек - Банцарево аутопута Е80 ", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 08.09.2021. 
год. 
 Одбрана мастер рада одржаће се 10.12.2021. год. у 16:00 пред комисијом: 
 1. др Ненад Стојковић - председник 
 2. др Александра Маринковић, Петар Радосављевић - члан 
 3. др Јелена Бијељић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Радосављевић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web 
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Развој контакт форми у WordPress окружењу ", oдобрен на седници 
већа студијског програма 23.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2021. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Михајло Стојановић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн 
браниће завршни рад под називом теме: "Улога WordPress додатка " Elementor" у поступку израде Web презентација", 
oдобрен на седници већа студијског програма 23.11.2021. год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2021. год. у 13:30 пред комисијом: 
 1. др Мирко Косановић - председник 
 2. др Зоран Величковић - члан 
 3. др Дејан Благојевић - ментор 

 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милена Тонић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Web дизајн 
браниће завршни рад под називом теме: "Преглед WordPress додатака за обраду фотографија и њихов утицај на 
визуелизацију корисничког доживљаја", oдобрен на седници већа студијског програма 23.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2021. год. у 14:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Величковић - председник 
2. др Мирко Косановић - члан 
3. др Дејан Благојевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Стефан Петровић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско 
инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Rational Unified Process методологија развоја softvera", 
oдобрен на седници већа студијског програма 04.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2021. год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милан Крстић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Софтверско 
инжењерство браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање и имплементација апликације за управљање 
турнирима Torunament Hub", oдобрен на седници већа студијског програма 04.11.2021. год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2021. год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

 Драгана Станковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Савремене методе 
обраде браниће завршни рад под називом теме: "Примена ласера при изради саобраћајне сигнализације", oдобрен 
на седници већа студијског програма 16.06.2021 год. 
 Одбрана завршног рада одржаће се 06.12.2021 год. у 14:00 пред комисијом: 
 1. мр Слађана Недељковић - председник 
 2. др Петар Ђекић - члан 
 3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Караџић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Одрживи развој браниће 
завршни рад под називом теме: "Примена обновљивих ресурса у служби одрживог развоја", oдобрен на седници већа 
студијског програма 12.10.2021 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 03.12.2021 год. у 10:30 пред комисијом: 
1. др Аница Милошевић - председник 
2. др Бобан Цветановић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 


