
Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Никола Силић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне 
телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Системи проширеног спектра са 
фреквенцијским скакањем", oдобрен на седници већа студијског програма 05.12.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 29.12.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. мр Данијела Алексић - председник 
2. др Наташа Нешић - члан 
3. др Никола Секуловић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Зоран Филипов, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање изградњом 
из предмета Посебни проблеми фундирања браниће мастер рад под називом теме: "Демонтажа 
привременог потпорно заштитног зида на пројекту Арктик ТПГ2", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 25.11.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 29.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Александра Маринковић - председник 
2. др Ненад Стојковић. мсц. Јелена Златковић - члан 
3. др Данијела Златковић - ментор 

 
Обавештење 

о одбрани мастер рада 

Горан Ђорђевић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Мониторинг 
отпада браниће мастер рад под називом теме: "Мониторинг стања и количина материјала одложеног на 
стоваришту грађевинског материјала у фирми Интеграл у Шапцу", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 08.11.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 28.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Александра Боричић, Марина Костић - члан 
3. др Срђан Јовковић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Милан Марковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Обрада мултимедијалних сигнала браниће мастер рад под називом теме: "Класификација и 
верификација Ламинације 1102-1060326/РС применом MATLAB-a", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 05.09.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Наташа Савић, Горан Девић - члан 
3. др Зоран Миливојевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Маја Николић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета Безбедност и 
здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду магационера, 
раника на линији и рецепционисте", oдобрен на седници већа студијског програма 01.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 27.12.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. мр Слађана Недељковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Александар Рашић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и 
карактеризација отпада браниће мастер рад под називом теме: "Карактеризација фармацеутског отпада 
у циљу његове ефикасније класификације са аспекта животне средине", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 01.09.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 27.12.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Милица Цветковић - председник 
2. др Данијела Златковић, Братимир Нешић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Миљана Вукоичић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Обрада и 
анализа података браниће мастер рад под називом теме: "Анализа система управљања медицинским 
отпадом у Дому здравља Мерошина и упоредна анализа података пре и за време COVID-a", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 13.10.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Александра Боричић, Ана Цветковић - члан 
3. др Милица Цветковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Немања Милосављевић, студент студијског програма Грађевинске конструкције и управљање 
изградњом из предмета Одабрана поглавља бетонских и зиданих конструкција браниће мастер рад под 
називом теме: "Пројекат конструкције вртића у Шуматровачкој улици у Београду", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 23.12.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.12.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Срђан Јовковић - председник 
2. др Данијела Златковић, Миша Стојковић - члан 
3. др Ненад Стојковић - ментор 
 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Маријана Мијић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из 
предмета Управљање квалитетом производње браниће мастер рад под називом теме: "Анализа система 
и алата квалитета у фабрици Tigar Tyres сектор двиточкаша - 2Т", oдобрен на седници стручно 
истраживачког већа 02.12.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.12.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милош Ристић, Лазар Митић - члан 
3. др Биљана Милутиновић - ментор 
 
 
 
 



Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Стефан Марковић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из 
предмета Програмски алати за развој софтвера браниће мастер рад под називом теме: "Смањивање 
шкарта у производњи штампаних плоча употребом индустријских методологија помоћу софтверских 
алата", oдобрен на седници стручно истраживачког већа 19.01.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 26.12.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Славимир Стошовић - председник 
2. др Душан Стефановић, Душан Манић - члан 
3. др Милош Стојановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милан Илић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије из предмета Базе 
података браниће завршни рад под називом теме: "Примена граф базе података на примеру наручивања 
хране", oдобрен на седници већа студијског програма 23.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 22.12.2022 год. у 11:30 пред комисијом: 
1. др Мирко Косановић - председник 
2. др Славимир Стошовић - члан 
3. др Душан Стефановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Граде Стојановић, студент студијског програма Производно-информационе технологије из 
предмета Транспортни системи у производљи браниће мастер рад под називом теме: "Примери 
примене мосних дизалица за дизање пружних возила у случајевима ванредних догађаја", oдобрен на 
седници стручно истраживачког већа 27.09.2022. год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 20.12.2022. год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Милош Ристић - председник 
2. др Петар Ђекић, Томица Ђорђевић - члан 
3. др Бобан Светановић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Миша Ђорђевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Енергија и 
околина браниће завршни рад под називом теме: "Стварање услова енергетске независности кроз 
рационално коришћење постојећих ресурса у Републици Србији", oдобрен на седници већа студијског 
програма 27.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 19.12.2022 год. у 11:00 пред комисијом: 
1. др Бобан Цветановић - председник 
2. др Милан Павловић - члан 
3. др Александра Боричић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Драган Цвејић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигитална 
електроника браниће завршни рад под називом теме: "Прорачун D/A конвертора са тежинском 
мрежом", oдобрен на седници већа студијског програма 20.06.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Зоран Миливојевић - председник 
2. др Никола Секуловић - члан 
3. мр Данијела Алексић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Милан Миленковић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета ЦАМ 
системи браниће завршни рад под називом теме: "Технолошки поступак производње цилиндричног 
зупчаника са правим зупцима на ЦНЦ глодалици", oдобрен на седници већа студијског програма 
22.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 16.12.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Петар Ђекић - председник 
2. др Милан Павловић - члан 
3. др Милош Ристић - 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 

Александар Благојевић, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета 
Савремене методе обраде браниће завршни рад под називом теме: "Квалитет обрађених површина при 
обради ласером", oдобрен на седници већа студијског програма 05.09.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Биљана Милутиновић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Тамара Јовановић, студент студијског програма Заштита животне средине из предмета 
Алтернативни извори енергије браниће завршни рад под називом теме: "Соларна енергија у Србији", 
oдобрен на седници већа студијског програма 15.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 08.12.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. мр Слађана Недељковић - председник 
2. др Милица Цветковић - члан 
3. др Аница Милошевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Анђела Вучић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Безбедност 
саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Значај и могућности примене базе података о 
саобраћју у унапређењу безбедности саобраћаја", oдобрен на седници већа студијског програма 
08.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2022 год. у 12:30 пред комисијом: 
1. др Душан Стефановић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. де Дејан Богићевић - ментор 



Обавештење 
о одбрани завршног рада 

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

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2022 год. у 13:00 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани завршног рада 

Ђорђе Станковић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Техника 
безбедности и контроле саобраћаја браниће завршни рад под називом теме: "Експертиза саобраћајних 
незгода на раскрсницама са кружним током саобраћаја", oдобрен на седници већа студијског програма 
25.11.2022 год. 

Одбрана завршног рада одржаће се 07.12.2022 год. у 13:30 пред комисијом: 
1. др Душан Радосављевић - председник 
2. др Милан Станковић - члан 
3. др Дејан Богићевић - ментор 
 

Обавештење 
о одбрани мастер рада 

Јелена Милосављевић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије 
из предмета Мултимедијалне комуникације браниће мастер рад под називом теме: "Компаративна 
анализа графичких формата и њихов утицај на степен корисничког задовољства", oдобрен на седници 
стручно истраживачког већа 23.09.2022 год. 

Одбрана мастер рада одржаће се 06.12.2022 год. у 12:00 пред комисијом: 
1. др Дејан Благојевић - председник 
2. др Зоран Миливојевић, Марина Костић - члан 
3. др Драгана Павловић - ментор 

 


