Обавештење
о одбрани завршног мастер рада
Кристина Бранковић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Испитивање и
карактеризација отпада, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Испитивање и карактеризација
текстуалног отпада ради избора одрживог третмана на примеру компаније PWW", oдобрен на седници већа
катедре 27.01.2021. год.
Одбрана завршног мастер рада одржаће се 31.05.2021. год. у 13:00 часова пред комисијом:
1. др Милица Цветковић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. мр Братимир Нешић - члан из привреде
4. др Аница Милошевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног мастер рада
Владимир Босић, студент студијског програма Управљање отпадом из предмета Одрживост
управљања отпадом, браниће завршни мастер рад под називом теме: "Cost - benefit анализа секундарне
селекције отпада на територији града Лесковца", oдобрен на седници већа катедре 27.01.2021. год.
Одбрана завршног мастер рада одржаће се 31.05.2021. год. у 12:30 часова пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Бобан Цветановић - члан
3. мр Братимир Нешић - члан из привреде
4. др Биљана Милутиновић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Милица Митић, студент студијског програма Индустријско инжењерство, из предмета Безбедност и
здравље на раду браниће завршни рад под називом теме: "Безбедност и здравље на раду за радно место
аутомеханичар и металостругар у предузећу HILZNA REMONT Ниш", oдобрен на седници већа катедре
29.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 31.05.2021. год. у 12:00 часова пред комисијом:
1. мр Слађана Недељковић - председник
2. др Петар Ђекић - члан
3. др Аница Милошевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Илија Ванић, студент студијског програма Индустријско инжењерство, из предмета Теорија ризика
браниће завршни рад под називом теме: "Процена ризика у фирми АТАЛИАН ГЛОБАЛ СЕРВИЦЕС - МОРЕХ
ДОО", oдобрен на седници већа катедре 16.04.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 31.05.2021. год. у 11:30 часова пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Борис Живковић, студент студијског програма Заштита животне средине и просторног планирања, из
предмета Теорија ризика браниће завршни рад под називом теме: "Акт о процени ризика и безбедности и
здравља на раду на примеру фирме НОВАК-КОМЕРЦ доо Ниш", oдобрен на седници већа катедре
01.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 31.05.2021. год. у 11:00 часова пред комисијом:
1. др Аница Милошевић - председник
2. мр Виолета Стојановић - члан
3. мр Слађана Недељковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Ненад Бошковић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, из предмета
Клијент сервер системи браниће завршни рад под називом теме: "Праћење података са Веб страница у
реалном времену - ScrapApp", oдобрен на седници већа катедре 07.05.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 27.05.2021. год. у 10:00 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић- члан
3. др Мирко Косановић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Вук Младеновић, студент студијског програма Комуникационе технологије, из предмета Основи
електронике браниће завршни рад под називом теме: "Пројектовање интегрисаних линеарних
стабилизатора напона за струје до 5а, на бази кола 79ХХ", oдобрен на седници већа катедре 31.08.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 26.05.2021. год. у 12:00 пред комисијом:
1. др Срђан Јовковић - председник
2. др Дејан Благојевић - члан
3. др Данијела Алексић - ментор
Обавештење
о одбрани мастер рада
Драган Мартовић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из
предмета Бежичне сензорске мреже браниће мастер рад под називом теме: "Употреба интелигентних
сензора код контроле машина за израду вишеслојних плоча", oдобрен на већу департмана 24.02.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 24.05.2021. год. у 13:30 пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Душан Стефановић, др Зоран Миливојевић, Бранислав Вељковић - члан
3. др Мирко Косановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Сања Петровић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Мобилне
комуникације браниће завршни рад под називом теме: "Компаративна анализа 3G,4G i 5G система",
oдобрен на већу катедре 09.10.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 24.05.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1.др Никола Секуловић - председник
2. др Душан Стефановић - члан
3. др Срђан Јовковић - ментор
Обавештење
о одбрани мастер рада
Никола Богдановић, студент студијског програма Мултимедијалне комуникационе технологије из
предмета Мултимедијалне комуникације браниће мастер рад под називом теме: "Анализа степена
корисничког задовољства видео садржаја са становишта губитака пакета и кашњења", oдобрен на већу
катедре 15.03.2020. год.
Одбрана мастер рада одржаће се 24.05.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Зоран Миливојевић - председник
2. др Зоран Величковић, Данијела Алексић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Јован Петровић, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Јавни градски превоз
браниће завршни рад под називом теме: "Интегрисање система јавног градског превоза", oдобрен на већу
катедре 09.03.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.05.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Дејан Богићевић - председник
2. др Владимир Поповић - члан
3. др Милан Станковић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Никола Баљан, студент студијског програма Друмски саобраћај из предмета Механизација претовара
браниће завршни рад под називом теме: "Анализа претоварних карактеристика магнета", oдобрен на већу
катедре 12.01.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 21.05.2021. год. у 12:30 пред комисијом:
1. др Милан Станковић - председник
2. др Биљана Милутиновић - члан
3. др Бобан Цветановић - ментор

Обавештење
о одбрани завршног рада
Филип Тонић, студент студијског програма Савремене рачунарске технологије, из предмета Веб
дизајн браниће завршни рад под називом теме: "Прилагођавање опција Bootstrap окружења за ефикасну
реализацију и SEO оптимизацију", oдобрен на седници већа катедре 11.06.2019. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 14.05.2021. год. у 12:00 часова пред комисијом:
1. др Зоран Величковић - председник
2. др Славимир Стошовић - члан
3. др Дејан Благојевић - ментор
Обавештење
о одбрани завршног рада
Стефан Стојилковић, студент студијског програма Грађевинско инжењерство из предмета
Грађевински материјали браниће завршни рад под називом теме: "Бетон као грађевински материјал са
освртом на специјалне врсте бетона", oдобрен на седници већа студијског програма 03.03.2021. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 13.05.2021. 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
Немања Георгијев, студент студијског програма Индустријско инжењерство из предмета Обрада
деформисањем браниће завршни рад под називом теме: "Технологија израде металног окова за намештај
"4 - Л", oдобрен на седници већа студијског програма 02.09.2020. год.
Одбрана завршног рада одржаће се 12.05.2021. год. у 13:00 пред комисијом:
1. др Биљана Милутиновић - председник
2. др Милош Ристић - члан
3. др Петар Ђекић - ментор

