новине

ФТН БОГАТИЈИ
ЗА 2.395 СТУДЕНАТА!
ДОБРО ДОШЛИ, БРУЦОШИ!

ФТН прославио 59. рођендан

Уручене награде за изузетне
резултате у протеклој години нашим
студентима и запосленима
Доделом златних индекса, Свечаном
академијом и промоцијом мастер инжењера
Факултет техничких наука обележио је свој
59. рођендан. Том приликом, уз присуство
многобројних гостију, додељене су награде за
постигнуте изузетне резултате у претходној
години најбољим студентима и запосленима.
Награду за најбоље оцењеног наставника која

се додељује на основу резултата студентске
анкете добио је доц. др Драган Рајновић, а
за најбоље оцењеног сарадника одабрана је
асистент-мастер Драгана Бибић. Специјална
награда за допринос у раду на припреми
документације за акредитацију ФТН-а припала
је Игору Зечевићу, шефу ИТ службе. Проф. др
Биљани Михаиловић уручена је Награда за

ФОТО: Сава Симић

ФОТО: Приватна архива

Доц. др Драган
Рајновић
Награда за најбоље оцењеног
наставника

Доцент Драган Рајновић, своје дипломске
и магистарске студије је завршио на
Факултету техничких наука, где је одбранио
и докторску тезу 2015. године. Исте године, након вишегодишњег
рада као асистент код професорке емерите Лепосаве Шиђанин,
изабран је у звање доцента на Департману за производно машинство.
Данас предаје науку о материјалима, инжењерске материјале и
технологије спајања у оквиру шест различитих департмана Факултета
на укупно осам предмета на свим нивоима студија. Доцент Рајновић
је руководилац студијског програма основних студија Производног
машинства и шеф је Катедре за материјале и технологије спајања.
Боравио је на више стручних усавршавања у иностранству из
области микроскопије и члан је председништва Српског друштва
за микроскопију. Учествовао је у реализацији седам пројеката,
а тренутно је ангажован на два национална и два међународна
пројекта. Објавио је 25 радова у међународним часописима од чега
су пет у међународним часописима изузетних вредности. Поред тога
има још 140 других публикација. Његови радови су цитирани 260
пута, са H-индексом 10. Ожењен је и има двоје деце.
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остварене резултате у научностраживачком
раду, а Награда за остварене резултате у
сарадњи са привредом припала је проф. др
Игору Пешку. Награду за остварене резултате
у раду стручних служби која се додељује
као посебна награда на основу залагања за
унапређење и рационализацију рада добио
је Љубомир Милашиновић, заменик шефа
Студентске службе. Ове године су по пети
пут додељене награде у сећање на асистента
Момчила Мому Новковића из установљене
фондације која носи његово име. Овогодишњи
лауреати су: проф. др Весна Стојаковић,
запослена на Департману за архитектуру и
урбанизам, асистент–мастер Дуња Арсић са
Департмана за опште дисциплине у техници,
најуспешнији студенти докторских студија:
Лука Мејић, Марина Суботин и Јелена
Марјановић, студент мастер студија Оливера
Хрњаковић и студент четврте године основних
академских студија Светислав Симић. Такође,
награду су добили и најбољи студенти који
су студије завршили у року и са највећом
просечном оценом између два рођендана:
Сара Павловић са студијског програма
Примењено софтверско инжењерство и
Милош Станојевић са Мехатронике. На овој
свечаности представљен је и двадесетхиљадити
дипломирани студент ФТН-а, Виолета
Новаковић, мастер инжењер електротехнике и
рачунарства.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Проф. др Игор Пешко
Награда за остварене
резултате у сарадњи са
привредом
Ванредни професор Игор Пешко на
Факултету техничких наука ради од 2006.
године. Од самог почетка своје каријере на
ФОТО: Приватна архива
Факултету активно учествује у реализацији
пројеката сарадње са привредом који се
односе на израду студија оправданости, процене трошкова реализације
грађевинских пројеката, као и праћење реализације грађевинских
пројеката у свим аспектима. Од 2015. године је известилац Републичке
ревизионе комисије при Министарству грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре. Члан је Комсије за полагање стручног испита из
области управљања пројектима у грађењу при Инжењерској комори
Србије, а поред тога, члан је више стручних удружења попут: Удружења
инжењера консултаната Србије, немачког Леан института за област
грађевинарства и удружења BIM Србија где је и члан Управног одбора.
Као тренер за примену FIDIC модела уговора учествује у реализацији
акредитованих обука широм Србије. Као истраживач учествује у
реализацији неколико научних пројеката, а од 2014. године врши
функцију помоћника директора Департмана за грађевинарство и
геодезију. Као наставник реализује наставу на предметима који се
односе на област управљања пројектима у грађевинској индустрији.

Игор Зечевић, шеф ИТ
службе

Проф. др Биљана
Михаиловић

Специјална награда за допринос у
раду на припреми документације
за aкредитацију ФТН-а

Награда за остварени резултат
у научноистраживачком раду

Игор Зечевић је своје студије завршио 2006.
године на ФТН-у где се и исте године запошљава
ФОТО: Приватна архива
у Рачунарском центру. Од 2007. године ради
као сарадник у настави и асистент на студијском програму Рачунарство
и аутоматика, а шест година касније постаје шеф ИТ службе Факултета.
Током свог рада учествовао је у развоју и одржавању Студентске службе
Факултета, студентских и наставничких веб-сервиса, пословног система
Факултета, као и апликације за акредитацију високошколских установа
и студијских програма. 2013. године постаје шеф ИТ службе Факултета.
Кроз развој и унапређивање апликације за акредитацију високошколских
установа и студијских програма, Игор Зечевић је био укључен у три
циклуса припреме документације за акредитацију Факултета техничких
наука, 2007, 2012. и 2019. године. Од ове године, решење које се развија
на ФТН-у пуних 13 година прихваћено је од стране Националног
акредитационог тела као званично решење које ће користити све
високошколске установе у Републици Србији.

Љубомир
Милашиновић,

заменик шефа Студентске
службе
Награда за остварене резултате у
раду стручних служби
ФОТО: Приватна архива

Љубомир Милашиновић још као студент
почиње да ради на Факултету техничких наука 2009. године, а две године
касније стиче диплому на студијском програму Енергетика, електроника
и телекомуникације. Од самог почетка свог рада, па до 2017. године радио
је као систем-инжењер у Студентској служби. Од те године запослен
је на месту заменика шефа Студентске службе Факултета техничких
наука. Ангажован је на свакодневном обезбеђивању што ефикаснијег
функционисања процеса рада Студентске службе, пословима припреме
и израде диплома и Додатка дипломи, као и у припреми и спровођењу
конкурса и уписа нових студената на свим нивоима студија.

Проф. др Биљана Михаиловић своје
студије је завршила на ПриродноФОТО: Приватна архива
математичком факултету у Новом Саду,
где је и докторирала 2009. године.
Као асистент запошљава се на Факултету техничких наука 1999.
године, а од 2015. је у звању ванредног професора за ужу научну
област теоријска и примењена математика. За својих 20 година
рада на Факултету, учествовала је на великом броју међународних
конференција, аутор је или коаутор преко 50 научних радова, од
којих је 12 радова публиковано у часописима са SCI листе. Учесник је
у више националних и једном међународном пројекту, рецензент је у
међународним часописима из области и члан је EUSFLAT-a. Наставу
изводи из више математичких предмета на различитим студијским
програмима свих нивоа студија. Била је ментор једне докторске
дисертације и два мастер рада, и коаутор је једног уџбеника и две
збирке задатака. Професор Михаиловић је супруга и мајка једног
предшколца.

Асистент-мастер
Драгана Бибић
Награда за најбоље оцењеног
сарадника
Драгана Бибић део је колектива Факултета
техничких наука од 2013. године. Запослена
ФОТО: Приватна архива
је као асистент-мастер на Департману за
грађевинарство и геодезију на Катедри за
организацију и технологију грађења. Тренутно изводи наставу на
осам предмета на различитим студијским програмима на основним
и мастер студијама. Учесник је на два научна пројекта, и као аутор
и коаутор објавила је 32 научна рада од којих су три у часописима
са SCI листе. Положени испити на докторским студијама најављују
у блиској будућности и одбрану докторске тезе. Члан је Управног
одбора фондације за решавање стамбених потреба младих наставних
и научних радника и уметника и активно учествује у промоцији свог
департмана.

Потписан Споразум о сарадњи између ФТН-а и компаније Schneider Electric

За наше ИТ инжењере још
квалитетнији услови за учење
Факултет техничких наука и
француска компанија Schneider
Electric потписали су Споразум о
сарадњи у циљу пружања подршке
најталентованијим студентима
и подстицања даљег развоја ИТ
сектора у нашој земљи. Споразум
је потписан током званичне посете
председника Француске Емануела
Макрона Србији, од стране проф. др
Радета Дорословачког, декана ФТН-а
и Фредерика Абала, члана Извршног
одбора компаније Schneider
Electric. Овом приликом проф.
Дорословачки истакао је да успешна
сарадња између ФТН-а и ове
компаније траје већ годинама што
је резултирало тиме да је Нови Сад
постао један од светски препознатих

ИТ центара. „Ова сарадња, пре
свега, подразумева реализовање
праксе, што је од изузетног
значаја за наше студенте јер ће им
омогућити да додатно развијају
своја знања кроз рад на различитим
пројектима и уз менторску подршку
искусних инжењера“ – наводи проф.
Дорословачки. Такође, стипендисти
ће добити и значајну финансијску
подршку током школовања,
а након завршетка студија и
могућност запослења. Тренутно
у овој компанији ради више од
800 инжењера, од којих је већина
потекла са Факултета техничких
наука.

Аутор текста:
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Изврсна научна продукција још једна потврда квалитета наших професора

Професорка Цветићанин у 1,5% најбоље
рангираних научника у свету
Приликом евалуације и рангирања око седам милиона светских научника, које је предводио
престижни Универзитет Станфорд, међу 100.000 најцитиранијих сврстана је и проф. др
Ливија Цветићанин, директор Департмана за техничку механику ФТН-а.
Након вишегодишњег
истраживачког пројекта,
Универзитет Станфорд је
представио листу научника из
целог света који су рангирани на
основу, до сада, најсвеобухватније
анализе научних резултата и
према више критеријума, а подаци
о публикацијама и изворној
цитираности су преузимани из
базе SCOPUS. Листа обухвата све
светске научнике из 22 различита
научна поља и 176 потпоља
истраживачког рада. Критеријуми
за оцену научника су базирани на
укупном броју цитата на радовима,
Хиршовом индексу, модификованом
Хиршовом индексу за коауторство,
броју цитата које има истраживач на
самосталним радовима и радовима
на којима је први или последњи
аутор. Према Станфордовој
методологији рангирања укупно је

осам српских научника сврстано
у 1,5% светске научне елите, међу
којима су, поред проф. Цветићанин
и академици Иван Гутман
(Природно-математички факултет
у Крагујевцу), Душан Теодоровић
(Саобраћајни факултет у Београду),
Владимир Костић (Медицински
факултет у Београду), Зоран
Петровић (Институт за физику
у Београду), Никола Коњевић
(Физички факултет у Београду), др
Магдалена Ђорђевић (Институт
за физику у Београду) и проф.
др Гордана Ћирић Марјановић
(Факултет за физичку хемију у
Београду). Резултати истраживача са
Станфорда су објављени у часопису
PLOS Biology у оквиру рада „A
standardized citation metrics author
database annotated for scientific field“.

Аутор текста:
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Професорка Ливија Цветићанин је
запослена на ФТН-у од 1975. године где
је радила у свим наставничким звањима.
Докторирала је 1981. године и од тада је
написала преко 400 радова (од којих преко
170 који су евидентирани на SCI листи), пет
уџбеника, шест монографија на енглеском
језику код светски познатих издавача
(Springer, Gordon and Breach) и више
поглавља у монографијама на енглеском
језику. Добитница је Награде „Растко
Стојановић” 1986. године Југословенског
друштва за механику за најбољи рад
научника млађих од 35 година, а за
ФОТО: приватна архива
изузетан допринос на пољу научног и
наставничког рада, 1998. године, проф.
Цветићанин добија Октобарску награду Града Новог Сада. У 2006. години
Факултет техничких наука јој је уручио награду за највећу научну продукцију,
а пет година касније издавачка кућа Thompson Reuters јој додељује награду за
најцитиранији једноауторски рад у Србији који спада у ред 1% најцитиранијих
радова из физике у свету за ту годину. Проф. Цветићанин је прошле године
добила и Награду за животно дело из области техничких наука.

Остров 10-22

На најзначајнијем руском академском догађају наш тим
учествовао у обликовању будућности универзитета

ФОТО: приватна архива

ФОТО: приватна архива
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ресурса и међусобном повезивању субјеката у
На двонедељном програму „Остров 10-22“ на
Институту Сколково у Москви, тим са Факултета
образовању. Зато је овај догађај био од велике
техничких наука је, као део делегације Србије,
важности јер смо са великим бројем реномираних
експерата у овој области имали прилику да
учествовао у обликовању будућности универзитета
у правцу њихове дигиталне трансформације
сарађујемо око савладавања овог значајног
задатка који је стављен пред све нас“ – наводи
заједно са преко 1.500 представника руске
проф. Стефановић и додаје да је за полазнике
академске заједнице. На овом догађају Србија
је учествовала на позив Руске Федерације, а
Програма организован велики број предавања и
радионица који су ову тему обрађивали из свих
као исход првог Дигиталног дијалога Србије
и Русије. српску делегацију су чинили: проф.
аспеката. На догађају је укупно учествовало 120
делегација државних руских универзитета, преко
др Дарко Стефановић, продекан за науку и
100 ректора, 1.000 предавача, ментора и тренера
међународну сарадњу ФТН-а, доц. др Данијела
Грачанин, асистент Данијела Ћирић и стручни
који су стручњаци у овој области, а такође одржана
је и панел-дискусија на којој су учествовали и
сарадник Бранислав Богојевић са Департмана за
индустријско инжењерство и менаџмент ФТН-а
представници руске Владе.
и три представника Универзитета у Београду.

Аутор текста: Дарија Медвецки
Према речима проф. др Дарка Стефановића,
продекана ФТН-а, „Остров 10-22“ је био врло
значајан за позиционирање универзитета у
модерном свету јер су се полазници Програма
оспособљавали за промене које је, на
светску академску сцену, донео технолошки
развој. „Опстанак и развој универзитета
у модерном свету усмерен је на савремене
технолошке трендове, односно на дигиталну
трансформацију универзитета која је сада
актуелна и мења ситуацију у приступу
ФОТО: приватна архива
управљању, тржишту рада, развоју људских

Интервју са проф. др Драгољубом Новаковићем, директором Департмана за графичко инжењерство и дизајн

ФОТО: Архива Департмана

Две деценије се развијамо
усмерени на константан
квалитет образовања и рада
са студентима

Развој Департмана за графичко инжењерство и
дизајн траје две деценије. Од оснивања, школске
1999/2000. године, до данас фокус овог развоја
усмерен је на квалитет образовања и рада са
студентима којих је тренутно, на свим нивоима
студија, преко 700. Велика пажња посвећује се и
константном усавршавању запослених, реализацији
националних и међународних пројеката, набавци
лабораторијске опреме. Са проф. др Драгољубом
Новаковићем, директором Департмана за графичко
инжењерство и дизајн, разговарали смо о актуелној
ситуацији на Департману, као и о плановима за
будућност.
1. Колико је функција директора Департмана
за графичко инжењерство и дизајн захтевна и
коју одговорност носи?
На Департману сам од његовог оснивања, пуне
две деценије и у свом раду водиља ми је била
максима - „Желети много, кадa је реч о постављању
несебичних циљева, није грех, није опасно.
Погрешно је и опасно поставити себи сувише
низак циљ, јер то значи изневерити и себе и
друге, остати дужан животу, треба бити храбар и
великодушан, мислити смело и гледати далеко“,
Ивe Андрића. Стварање новог образовног профила
студија, каквo је Графичко инжењерство и дизајн,
велики је захтев и велика одговорност јер се ради о
стварању животне будућности младих генерација.
Ако млади не добију потребно и квалитетно знање,
неће га моћи пласирати на тржишту, које није
само домаће већ и светско. На тај начин бисмо
изневерили мисију коју нам је држава поверила, из
тога произилази наша велика одговорност. Срећна
је околност што је Факултет техничких наука једна
моћна и импозантна образовна целина у којој
се доста новог и успешног може профилисати и
изградити.
2. Колико сте Ви задовољни развојем
Департмана у наставном и
научноистраживачком смислу?
Доста тешко питање за једноставан и кратак
одговор. Графичко инжењерство и дизајн је
департман чији развој траје две деценије. То
је релативно кратак период да би се достигао
потребан развој за један инжењерски профил
образовања. За њега је на првом месту требало
развити савремену модерну лабораторију за
образовни, научноистраживачки и стручни рад.
По формирању нисмо имали ништа, ни простор
ни лабораторије ни опрему, а ни наставни кадар
за специфичну, потпуно нову струку на нашим
просторима. Најјаче и најсавременије образовне
институције графичке струке су у Немачкој. Тих
првих година постојања смо се оријентисали ка
садржајима немачког образовања и сарадње са њима
и њиховим компанијама, које су водеће у свету.
Имали смо велику срећу да нађемо заједнички
интерес сарадње и да нас прихвате као партнера.

Једна од институција која повезује фирме графичке
индустрије у Немачкој је Printpromotion која нас је
прихватила и омогућила нам да скоро сваке године
наши млади асистенти бораве до два месеца у
истраживачким институтима немачке индустрије.
Кроз овај процес су прошли скоро сви наставници
и асистенти Департмана. У образовном смислу,
за наше кадрове то су били драгоцени тренуци
нових сазнања које смо преносили у наш образовни
процес. На наше велико задовољство, константно
смо имали подршку Управе Факултета у настојањима
наших повезивања и развоја. Успели смо да
добијемо један нефункционалан простор испод
амфитеатара који смо реконструисали и створили
савремени лабораторијски простор. Изградили смо
и две нове савремене рачунарске учионице и мерну
лабораторију. Доста смо улагали у развој и куповину
лабораторијске опреме, тако да данас са поносом
можемо рећи да имамо најсавременију лабораторију
на подручју Југоисточне Европе. Самим тим
створили смо добре услове за образовање струке
графичког инжењерства и дизајна. За две деценије
развоја доста је урађено, али има много више онога
што треба урадити. Тако да одговор на постављено
питање може кратко да гласи да задовољство
урађеним у наставном и научноистраживачком
раду постоји, али ће оно бити потпуније када
се реализују нови планови и посебно када се
акредитују нови програми.
3. Шта сматрате да је примарно урадити како
би се развој Департмана унапредио, а шта се
може унапредити на самим студијама да би и
студенти били задовољнији?
Примарно смо се усмерили на константан
квалитет образовања и рада са студентима. То
је оно чему посвећујемо највећу пажњу. У новом
акредитационом циклусу смо се потпуно усмерили
на дигитализацију и савремене прилазе образовању.
Развили смо обиман програм учења на даљину што
ће нашим студентима омогућити једноставније
и делотворније стицање знања. Ограничили смо
и број уписаних студената у прву годину студија
тако да се значајније можемо посветити сваком
студенту. На нашу велику срећу, у сваком уписном
циклусу смо у врху интересовања за упис на студије,
што нам омогућава да имамо квалитетне и вредне
студенте. Оваква посвећеност је резултирала бољим
наставним резултатима и завршавањем обавеза
студената. Сматрам да најзначајније у чему треба
да тежимо на Департману је квалитет образовања.
Други значајан сегмент је усмерен на константно
усавршавање запослених на Департману, посебно
кроз научноистраживачки рад који резултира
већим бројем пројеката и радова, посебно радова
у часописима са СЦИ листе. Значајне резултате у
повезивању са истраживачима из света постижемо
са међународним симпозијумом ГРИД који
организујемо од 2002. године. На симпозијуму 2018.
године смо имали рекордан број радова и учесника

из двадесет земаља. С обзиром на специфичност
струке ово је велики успех. Усмерени смо и на
развој нашег часописа Journal of Graphic Engineering and Design - JGED који смо формирали 2010.
године по свим међународним критеријумима и
који нас афирмише у свету научних истраживања
где са задовољством констатујемо да је часопис
индексиран у SCOPUS-у.
Доста напора улажемо да студентима омогућимо
студијске боравке у квалитетним светским
центрима, у чему имамо добре резултате.
Студентима су на располагању савремено
опремљене рачунарске учионице и савремено
опремљене лабораторије у којима се реализују
вежбе и самосталан рад.
4. Да ли сте задовољни тренутним стањем у
областима међународне сарадње и сарадње са
привредом?
Као Департман урадили смо доста у области
међународне сарадње и остварили сарадњу са
водећим институцијама графичке струке. Имамо
велики број протокола о сарадњи са факултетима
и привредом. Привреда нам је битна јер тежимо ка
дуалном концепту образовања у којем би студенти
значајан део времена радили своје обавезе у
привреди са чиме би употпунили своја практична
знања и урадили предвиђене обавезе. У оквиру
наставних активности посећује се већи број фирми
да би се стекле целина знања о технологијама у
конкретној производњи. Организују се и стручна
предавања и радионице које имају за циљ да
продубе знања из значајнијих технологија и повежу
нас са привредом.
5. Да ли сте задовољни најмлађим члановима
вашег колектива и својим студентима и да ли
бисте им нешто поручили?
При формирању скоро да нисмо имали уже стручни
кадар. На велико задовољство данас можемо рећи да
имамо изузетан млади кадар у овој струци на нашем
факултету. Такође, имамо изузетан млад кадар који
је из подручја уметности. Тај кадар је стасао у врсне
наставнике, сараднике и научне раднике на шта као
Департман можемо бити поносни. Наш принцип је
да најбоље остављамо на Департману да развијају
струку.
У раду са студентима тежимо да их усмеримо да
завршне радове раде у фирмама да би се са њима
повезали и решавали конкретне проблеме. Често
такав рад даје резултате кроз посао у тим фирмама
или опредељењу ка сопственом бизнису. Формиран
је тим за WЕB дизајн и компјутерске игре који је
побудио велико интересовање и окупио велики број
студената који презентују радове компанијама које
врше одабир студената и касније их запошљавају.
Такође је формиран тим за дизајн који реализује
велики број примењених решења. Кључна порука је
да рад и само рад даје резултате.

Аутори текста: Милана Вртунски

и проф. др Драгољуб Новаковић
ФТН
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Делегација професора и студената ФТН-а у посети Политехничком универзитету у Темишвару

Са дугогодишњим сарадником ускоро нови заједнички
пројекти и размене наставника и студената

ФОТО: Политехнички универзитет у Темишвару

Након што су у априлу 2019. године, Факултет
техничких наука посетили високи представници
Политехничког универзитета из Темишвара када
је, за наредни циклус, обновљен и проширен
споразум о сарадњи између Универзитета у Новом
Саду и ове високообразовне институције из
Румуније, 24. маја уследила је и повратна посета
делегације са ФТН-а. Делегацију су чинили: проф.
др Владимир Катић, продекан ФТН-а за финансије
и развој, проф. др Дарко Стефановић, продекан
за науку и међународну сарадњу и представник
Департмана за индустријско инжењерство и
менаџмент, проф. др Борис Думнић, директор
Департмана за енергетику, електронику и
телекомуникације, проф. др Себастиан Балош,
директор Департмана за производно машинство
и доц. др Миодраг Ђукић, директор Департмана
за рачунарство и аутоматику. Са делегацијом су
ишли студенти III године студијског програма
Чисте енергетске технологије и студијског
програма струковних студија Електроенергетика
- обновљиви извори електричне енергије. Током
посете представници ФТН-а су обишли Ректорат

Унверзитета где су их дочекали: ректор, проф.
др Виорел-Аурел Шербан, проректор Флорел
Драган, као и професор Мариан Греконици.
Како Политехнички универзитет наредне
године прославља 100 година постојања, за
госте је најпре организован обилазак изложбе у
оквиру које је приказан историјат ове значајне
институције. Они су имали прилику да виде
Одлуку о оснивању Универзитета из периода
краљевине 1920. године, прве индексе, први
докторат наука, стране уџбенике, као и другу
интересантну документацију. Уследио је, потом
и обилазак лабораторија појединих факултета
овог универзитета, међународна студентска
радионица на тему „Environmental effects of electric
vehicles usage“, а на посебној церемонији проф.
др Владимиру Катићу додељена је академска
титула почасног професора овог универзитета.
Циљ посете био је, пре свега конкретизација
сарадње две институције у оквирима заједничког
учешћа на међународним пројектима,
научноистраживачком раду, издавању dual-degree
диплома за докторске студије, као и наставак

реализације размене студената и особља кроз
Erasmus+ програм. Директори департмана ФТН-а
у оквиру обиласка Политехничког универзитета
састали су се и са колегама са сродних факултета
и департмана. Проф. др Себастијан Балош,
директор Департмана за производно машинство
је посетио Департман за материјале и производне
технологије, односно, Лабораторију за материјале,
механичка испитивања, Лабораторију за
заваривање и Лабораторију за машине алатке.
Договорен је принцип отворених лабораторија
и идентификоване су области могуће међусобне
сарадње. Такође, размењена су искуства у вези
сарадње са привредом, како у погледу испитивања
за потребе индустрије, тако и у погледу уступања
савремене опреме од стране водећих светских
произвођача у едукативне, промотивне и научне
сврхе. Продекан за науку и међународну сарадњу
ФТН-а, проф. др Дарко Стефановић, поред
обилазака лабораторија Универзитета истиче и
успешне преговоре о наставку сарадње у оквиру
CEEPUS пројекта. Доц. др Миодраг Ђукић,
директор Департмана за рачунарство и аутоматику
као основне утиске након посете Темишвару
наводи: „Иако је присуство рачунарства на
Политехничком универзитету у Темишвару
дуже него у Новом Саду, данас постоје велике
сличности у темама којима се бави њихов Факултет
за аутоматику и рачунарство и наш Департман
за рачунарство и аутоматику. Такође, суочавамо
се са врло сличним проблемима. Због тога,
са обе стране постоји јасно разумевање да су
потенцијал и потреба за сарадњом велики. Надамо
се учествовању на заједничким пројектима,
усклађивању студијских програма, као и размени
наставника и студената.“ Проф. др Борис
Думнић, директор Департмана за енергетику,
електронику и телекомуникације присуствовао
је међународној студентској радионици, а затим
обишао лабораторију за електромоторне погоне и
обновљиве изворе, где је уочио низ потенцијалних
области за научноистраживачку сарадњу.

Проф. др Владимир Катић промовисан у почасног професора
Политехничког универзитета у Темишвару
Посета делегације ФТН-а Политехничком
универзитету у Темишвару која је реализована
у петак, 24. маја 2019. године била је, између
осталог и прилика да се нашем професору и
продекану за финансије и развој Владимиру Катићу
додели академска титула почасног професора
овог универзитета. Ово престижно признање
резултат је дугогодишњег значајног доприноса

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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професора Катића на пољима високог образовања
и истраживачког рада, размени студената,
труду за одржавање већ постојеће сарадње две
институције као и проналажењу нових могућности
заједничког деловања. Посебно се истиче његов
допринос не само у наставном процесу него и у
научноистраживачком раду у областима: енергетски
електронски претварачи, квалитет електричне
енергије, одрживи извори енергије – соларна и
енергија ветра као и електрични аутомобили.
Професору Катићу награду је, на свечаној
церемонији у Сали Сената Универзитета уручио
проректор професор Ливију Јоан Кадариу-Браилоиу.
Предлог за ово значајно признање потекао је од
проф. др Мариана Греконициа, а образложење
предлога и одлуку сената Политехничкох
универзитета из Темишвара изложио је проф.
др Константин Блај. По пријему, проф. Катић
се обратио присутним, захвалио на признању и
представио главне правце сарадње који су били

мотив за покретање овог предлога. Веома лепо
је говорио и проф. др Јон Болдеа, члан Румунске
академије наука о вишегодишњој сарадњи две
институције. Додели је, поред истакнутих професора
Политехничког универзитета, колега и студената са
ФТН-а присуствовао и генерални конзул Републике
Србије у Темишвару, господин др Владан Тадић.

ФОТО: Приватна архива

Студенти ФТН-а учествовали на међународној
радионици у Темишвару
Студенти Факулета техничких наука са студијског
програма Чисте енергетске технологије и
струковних студија Електроенергетика обновљиви извори електричне енергије, њих
30, учествовали су у међународној студентској

ФОТО: Приватна архива

радионици на тему „Environmental effects of
electric vehicles usage“. Радионица је одржана у
петак, 24. маја 2019. године у најмодернијој згради
Библиотеке Политехничког универзитета у
Темишвару, а у склопу посете делегације ФТН-а овој

високообразовној институцији. Овом приликом
студенти, које су предводили проф. др Владимир
Катић, продекан за финансије и развој и асистентмастер Барбара Вујков, презентовали су своје
радове. Након кратког представљања Универзитета
и уводног предавања проф. др Владимира Катића
под називом “Electric vehicles – history and present
state” наши студенти одржали су две презентације.
Студенти: Вук Докмановић, Никола Манчев и
Петар Ивановић говорили су на тему “Overall assessment of environmental effects of IC engine vehicles”
а презентацију под називом “Overall assessment
of environmental effects of electric vehicles”одржали
су: Растко Аћимовић, Лука Хованец, Злата
Маријановић и Данијела Сеочанац. Потом су
уследиле и презентације радова колега из Румуније
које је предводио проф. др Мариан Греконици.
Овакав вид едукације, повезивања и размене знања
младих колега, будућих инжењера из различитих
земаља показао се као изузетно успешан, па је
предложено да постане традиционалан. Иначе,
студенти поменутих студијских програма већ
неколико година уназад имају прилику да стекну
оваква искуства јер су за њих организоване сличне
радионице у Требињу и Подгорици.

Аутор текста:

Милана Вртунски

Награђени најуспешнији студенти ФТН-а

ФОТО: Сава Симић

ФОТО: Сава Симић

На свечаности одржаној 20. јула
2019. године у Свечаној сали
Факултета техничких наука
најуспешнијим студентима
ФТН-а додељене су награде за
резултате остварене током школске
2017/2018. године. Награде су
студентима уручили: проф. др Раде
Дорословачки, декан Факултета
техничких наука, проф. др Владимир
Катић, продекан за финансије и
развој, проф. др Драгиша Вилотић,

продекан за наставу, проф. др Дарко
Стефановић, продекан за науку
и међународну сарадњу и Марко
Мијић, потпредседник Студентског
парламента. Награђено је преко
500 студената за постигнути успех
у току студија, остварене резултате
на националним и међународним
такмичењима, као и спортским
такмичењима и „ијадама“.

Аутор текста:

Милана Вртунски
ФТН
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Обележене четири деценије ДИИМ-а

Само заједничким радом државе са једне,
академске средине са друге и привреде са треће
стране може се доћи до доброг резултата!

ФОТО: Далија Жигић
ФОТО: Далија Жигић

Департман за индустријско инжењерство и
менаџмент прославио је јубиларну 40. годишњицу
свог постојања и успешног рада. Обележавању
јубилеја присуствовао је оснивач проф. емеритус
Драгутин Зеленовић, дописни члан САНУ-а,
др Ненад Поповић, министар за иновације и
технолошки развој Републике Србије, др Зоран
Гојковић, покрајински секретар за здравство,
проф. др Раде Дорословачки, декан ФТН-а,
продекани ФТН-а, представници престижних
компанија, здравствених институција, средњих
школа, медија и велики број професора,
асистената и студената ФТН-а. Проф. емеритус
Илија Ћосић подсетио је госте на развој
Департмана од његових
првих дана до данас и
представио монографију која
сведочи путу раста и развоја
ДИИМ-а током ових 40
година. Након свог обраћања
многобројној публици, проф.
др Раде Дорословачки, декан
ФТН-а свечано је уручио
дипломе првој генерацији
студената модула Менаџмент
у здравству, студијског
програма специјалистичких
ФОТО: Далија Жигић

струковних студија Инжењерског менаџмента.
Министру Поповићу је уручена плакета за
успешну сарадњу Департмана и Владе Републике
Србије и допринос развоју Департмана, у знак
захвалности што заступа и промовише значај
инжењерске струке у креирању политике на
највишем нивоу. Он је тим поводом истакао
да је овај јубилеј који обележава Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент један
процес који је довео до тога да имамо добре
резултате у иновацијама и новим технологијама.
„Из Департмана излазе најбоље компаније
које данас Србија има, а Нови Сад је препознат
као извор за „start-up”-ове који досежу светске
висине и много је таквих које запошљавају

ФОТО: Далија Жигић

ФОТО: Далија Жигић

Др Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки
развој, доделио је плакету роботичарима који су однели
прво место на овогодишњем такмичењу ЕУРОБОТ 2019
у Француској и тиме Србију учинили најбољом у овој
области међу екипама из целог света.
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хиљаде инжењера и дају велики допринос за
БДП Новог Сада, Војводине, али и целе Србије.
Ми имамо изванредне факултете, професоре и
талентоване студенте и то је окосница будућег
економског развоја Србије, а Влада ће их
материјално и на сваки други начин подржати”
- нагласио је Поповић и додао да је најважније
издвајати средства и за науку и за иновације и за
нове технологије и да само заједничким радом
државе са једне, академске средине са друге и
привреде са треће стране може се доћи до доброг
резултата. Проф. др Бојан Лалић, директор
ДИИМ-а, изразио је захвалност онима који су
дали значајан допринос развоју Департмана и
његових наставних и образовних процеса, који
су препознали студијске програме и подржали
студенте у њиховом професионалном развоју.
Професор Лалић уручио је плакете, повеље и
захвалнице компанијама, бившим студентима
ДИИМ-а, као амбасадорима добре воље и
пословног успеха, младим докторима наука који
су стасали у наставнике, наставницима који су
свој радни век посветили образовању студената
на Департману, студентским организацијама,
медијима, средњим школама, итд..

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Далија Жигић

ДИИМ се пре тачно
четрдесет година
развио из Катедре за
унапређење индустријске
производње, основане
1960. године у оквиру
тадашњег Машинског
факултета, а оснивач школе
индустријског инжењерства
и инжењерског менаџмента
у Новом Саду био је
академик проф. Драгутин
Зеленовић, дописни члан
САНУ-а. ДИИМ са својих
око 160 запослених и 3.000
активних студената спада
у један од два највећа
департмана ФТН-а.

International Symposium on Power Electronics

Наставак традиције окупљања еминентних међународних и
домаћих стручњака на 20. симпозијуму Ее2019
Дизајн: доц. др Иван Пинћјер

Универзитет у Новом Саду и Факултет техничких
наука, у сарадњи са Институтом „Никола Тесла“ из
Београда и Друштвом за енергетску електронику
Србије, позивају све заинтересоване да узму
учешће на XX Међународном симпозијуму
Енергетска електроника (20th International Symposium on Power Electronics) који ће се одржати у
Новом Саду, у Централној згради Универзитета
у Новом Саду, од 23. до 26. октобра 2019. године.
Овај јубиларни научни скуп, сада већ брендиран

и општепознат као Ее
2019, наставља дугу
традицију (од 1973. год.)
окупљања еминентних
међународних и домаћих
стручњака у широј
области енергетске
електронике, која обухвата
и електричне машине,
електричне аутомобиле,
дистрибуиране системе
и примену обновљивих
извора енергије.
Циљ скупа је размена знања и представљање
најновијих достигнућа и трендова развоја у
овим областима. Посебно се позивају студенти:
Енергетике, електронике и телекомуникација
(Е1), Рачунарства и аутоматике (Е2), Мехатронике
и Чистих енергетских технологија да узму
учешће у овом скупу, а за њих ће бити обезбеђен
бесплатан улаз и котизација. Конференција је
под патронатом светског удружења инжењера
електротехнике (IEEE) и под покровитељством

Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност,
као и Српске академије наука и уметности и ЕПЕ
асоцијације из Брисела. Сви презентовани радови
ће бити објављени у бази IEEE Xplore и цитирани
преко: Web of Science, Google Scholar и Scopus
базе. Председавајући конференције је проф. др
Владимир Катић са Универзитета у Новом Саду
(ФТН), а Програмског одбора професор Дражен
Дујић са Политехничког универзитета у Лозани
(Швајцарска) док је за публикације задужен
професор Мирослав Васић са Политехничког
универзитета у Мадриду (Шпанија). Очекује се да
конференција окупи преко 150 учесника из преко
30 земаља, а научни део ће чинити шест врхунских
међународних предавача, који ће представити
уводне радове, четири изузетна научника, који ће
представити позване радове, као и још 65 других
истраживача, који ће изложити резултате својих
висококвалитетних истраживања.

Аутори текста: доц. др Александар

Станисављевић и проф. др Владимир Катић

Међународна конференција о паметним технологијама - EUROCON 2019

ФТН окупио преко 200 светских стручњака и
представника привреде из области електротехнике
ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације

ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације

Једна од најпрестижнијих међународних
конференција о паметним технологијама
светског удружења IEEE – EUROCON 2019, чији
је домаћин био Факултет техничких наука, у
Новом Саду је окупила преко 200 стручњака
у области савремених технологија, модерних
извора енергије, напредних инжењерских алата
у свим сферама електротехнике из 30 земаља
света. Као једна од најзначајнијих платформи
за пренос знања између научноистраживачких
институција, истраживачких центара и привреде,

са традицијом дугом 30 година
и до сада 17 одржаних скупова,
садржала је академски део и део
посвећен привреди односно
трансферу научних резултата
у индустрију. Овом приликом,
проф. др Жосе Мора, председник
удружења IEEE осврнуо се на значај
конференције EUROCON, али и
Факултета техничких наука. „Овакви
скупови који на једно место доводе
представнике академске заједнице
у области технике и представнике
привреде да размењују знања и искуства и
уче једни од других, од изузетног је значаја за
развој читавог друштва. Осим тога, волео бих да
нагласим да сам у току ове конференције сазнао
много о Универзитету у Новом Саду и о ФТН-у који
има веома активне студенте и професоре у свету“ –
истиче проф. Мора. На конференцији је изложенo
укупно 151 рад више од 500 аутора и коаутора са
скоро свих континената, а представници привреде
су се учесницима конференције представили
током посебних сесија. Поред тога, први пут
на EUROCON-у, ове године одржан је и сајам
на коме је учешће узело више од 10 домаћих и
интернационалних компанија које су препознале
значај чврсте сарадње науке и привреде. Проф.
др Борис Думнић, председавајући конференције
EUROCON 2019 и директор Департмана за
енергетику, електронику и телекомуникације
ФТН-а је за ФТН новине истакао да је велика
част учествовати у организацији оваквог
догађаја с обзиром на њен дугогодишњи успех

и репутацију коју негује у свету. „Веома сам
поносан што је Нови Сад место сусрета највећих
стручњака у нашој области и што је ФТН-у, чији
су професори истакнути чланови удружења IEEE,
указано поверење да уз IEEE Србија и Црна Гора
организује 18. по реду EUROCON, водећи догађај
IEEE Регије 8. Уз то, посебно нам је драго што су
већину учесника чинили млади истраживачи са
најпрестижнијих светских институција и што
смо ове године увели нешто сасвим ново, а то је
компанијски сајам“ – наводи проф. Думнић. Поред
учесника конференције и компанија, EUROCON-у
су присуствовали и представници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
Покрајинског секретаријата за високо образовање
и научноистраживачку делатност, Покрајинског
секретаријата за привреду и туризам, као и велики
број студената Факултета техничких наука.

Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације
ФТН
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Студентска такмичења у науци и спорту – „ијаде“

Квалитетни наставни процеси, активност спортских
секција и сарадња између професора и студената главни
кривци за феноменалне овогодишње успехе
Саобраћијади. Прелепи градови на
обалама Бугарске и Црне Горе били су
домаћини великом броју студената. Будва
је била локација одржавања највећег броја
,,ијада”: Менаџеријаде, Грађевинијаде
и Графијаде, док је у Бечићима одржана
Машинијада. На Ади Бојани, на ушћу
реке Бојане у Јадранско море, одржане
су Заштитијада и Архитектуријада, а
у Сунчевом Брегу у Бугарској била је
смештена Електријада. Студенти из реда
Савеза студената били су организатори
представљања нашег факултета на
поменутим манифестацијама и у сарадњи

ФОТО: Савез студената ФТН-а

Као и претходних година, за многобројне
пехаре и медаље које су са „ијада“ кући
донели наши студенти, на факултетским
полицама и ове године није било довољно
места. У рекордној конкуренцији
факултета из земље и региона, прво место
у генералном пласману остварили су
студенти који су представљали ФТН на
Архитектуријади и Графијади. Изузетних
резултата није изостало ни на осталим
,,ијадама”, где су други у генералном
пласману били наши студенти на:
Електријади, Економијади и Mенаџеријади,
Заштитијади, Грађевинијади и

ФОТО: Савез студената ФТН-а

за феноменалне овогодишње успехе“ –
наводи Славиша Симић председник Савеза
студената ФТН-а. Према његовим речима,
популарност ,,ијада” из године у годину
расте, што показује и чињеница да су ове
године послали преко 500 студената који
су се такмичили у науци и спорту. „Надам
се да ћемо у наредним годинама одржати
пораст броја студената и оправдати поверење
и подршку нашег факултета и Студентског
парламента” – за ФТН новине поручује
Славиша.

Аутор текста:

Дејан Наћић

ФОТО: Савез студената ФТН-а

са професорима послали наше
најбоље студенте за такмичења
у науци и спорту, који нас ни
ове године нису разочарали.
,,Посматрајући колико су се
наши студенти вредно и напорно
спремали за ,,ијаде”, овогодишњи
успех нас уопште није изненадио.
Квалитетан наставни процес,
активност спортских секција
и сарадња између професора
и студената су главни кривци

ФОТО: Савез студената ФТН-а

ФОТО: Савез студената ФТН-а

Такмичења у знању
Саобраћијада

10

Електријада

Оптичке телекомуникације

2. место

Јован Рашковић
Растко Младеновић

Поштански саобраћај

2. место

Душан Крајновић
Марија Ковачић

Технологија железничког
саобраћаја

2. место

Марија Нинков
Маја Бореновић

Технологије комбинованог
транспорта

2. место

Кристина Бубуљ
Марија Ковачић

Организација друмског саобраћаја

2. место

Јелена Јосић
Сандра Василијић

Технологија јавног градског
превоза путника

3. место

Безбедност саобраћаја

3. место

ФТН
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Телекомуникације 3

2. место

Сара Томић
Ивана Радивојков
Исидора Савић

Физика

2. место

Марко Николић
Никола Кајтез
Александар Граховац

Анализа електроенергетских
система

2. место

Кристина Николић
Никола Милутиновић
Никола Радосављевић

Основи електротехнике

3. место

Милош Михић		
Бојан Маринковић
Тамара Тодић

Јелена Нишић
Данијела Аничић

Обновљиви извори енергије

3. место

Радослава Чонкић
Милан Шкипина
Јелена Станаревић

Радица Жепинић
Снежана Драговић

Електроника 1

3. место

Срђан Сић
Никола Поповић
Милица Ђорђевић

Економијада и менаџеријада
1. место

Студија случаја

1. место

Енглески језик

Elevator pitch

2. место

2. место

Дебата

3. место

Квиз знања

Дамјан Гаговић
Јована Стевановић
Соња Борота
Маријана Симић
Бранко Јовановић
Јелена Роксандић

Калкулације

2. место

Владана Лаловић
Андрија Боћанин
Невена Петровић

Хидротехника

2. место

Александар Којић
Вук Стојановић
Бошко Љубинковић

Механика тла

3. место

Јована Васић
Перо Бачић
Бобан Радмановић

Душан Станковић
Јелена Јовичић
Катарина Ковачевић

Архитектуријада
Опште познавање архитектуре
и уметности

1. место

Анастасија Радовановић
Михаило Радовић
Сандра Врекић

2. место

Кристина Пантић
Анита Ковачев

Макетарство

1. место

Марија Илић
Михајло Ракић
Тијана Баварчић
Урош Бабић

Велибор Митровић
Душан Богуновић
Наташа Рацић

Визуализација 3D

2. место

Стефан Пејић
Иван Лабовић
Илија Лазић

1. место
3. место

3. место

Дајана Ђукић
Тамара Миладиновић
Теодора Гвока

Дајана Настић
Игор Дубраваћ
Зорана Везмар

Такмичења у спорту
Економијада и менаџеријада

Мушки фудбал
Мушка кошарка
Мушка одбојка
Женска одбојка

1. место
2. место

2. место
2. место
Саобраћијада

Мушки фудбал
Женска одбојка
Стони тенис
Мушка одбојка
Мушка кошарка
Мушки рукомет

1. место
1. место
1. место
2. место
2. место
3. место
Електријада

Мушка одбојка
Женска одбојка
Мушка кошарка
Женска кошарка
Мушки фудбал
Женски фудбал
Стони тенис
Мушки рукомет

1. место
1. место
1. место
1. место
1. место
1. место
1. место
3. место
Архитектуријада

Мушки фудбал
Шах
Мушка одбојка
Женска одбојка
Стони тенис
Мушки фудбал

1. место
1. место
2. место
2. место
2. место
3. место
Грађевинијада

Мушка кошарка
Мушки фудбал
Мушка одбојка

Путеви и саобраћајнице

Никола Зелић Марковић
Даница Милојевић

3. место

Обликовање и пласирање
производа

1. место

1. место

1. место

Визуелне комуникације

Ања Гутеша
Ана Јовић
Сања Бабић
Јована Видовић
Милена Стевановић

Технике геодетских мерења

Александар Ристић
Соња Стекић
Михајло Петровић

Графијада
Дебата

Грађевинијада

Јована Калуђер
Александар Станковић
Невена Давосир
Владимир Илић

1. место
3. место
1. место

Заштитијада
Студија случаја

1. место

Дејан Галић
Анастасиа Дакић
Дуња Истрат

Еколошки квиз

1. место

Алина Воробљев
Николина Ковачевић

Округли сто

1. место

Славиша Симић
Бојан Радовановић

Дебата

3. место

Стефан Јекнић
Милица Павичевић
Синиша Ристић

Еколошки пројекат – Најбоља
презентација

3. место

Живана Малеш
Милана Младеновски

Еколошки пројекат – Најбољи
научни рад

3. место

Тамара Александровски
Николина Савић

Женска одбојка

1. место

Женска кошарка

2. место

Шах

2. место
Машинијада

Мушка одбојка

1. место

Женски рукомет

3. место
Заштитијада

Мушки фудбал

1. место

Мушка кошарка

1. место

Женска одбојка

1. место

Мушка одбојка

1. место

Стони тенис

2. место

Шах

2. место
Графијада

Мушки фудбал

1. место

Мушка кошарка

1. место

Женска одбојка

1. место

Мушка одбојка

1. место

ФТН
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Јутарње ИТ новости на ФТН-у

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Поводом остварења сарадње, Друштво
и члан Управног одбора Друштва за
информатику Србије, два предавања
за информатику Србије и Факултет
која су обрађивала актуелне
техничких наука организовали су
„Јутарње ИТ новости“ у оквиру нове
теме у области ИТ-а: „Вештачка
серије активности за иновацију
интелигенција у медицинским
знања и популарисање најновијих
подацима“ проф. др Александра
информационих технологија и њихових Купусинца са ФТН-а и „Иза кулиса
вештачке интелигенције у аутономним
примена. Скуп је отворио проф. др Раде
Дорословачки, декан ФТН-а који је
аутомобилима“ др Милана Бјелице,
изразио велико задовољство поводом
професора ФТН-а и директора за
иновације Института РТ-РК.
остварења сарадње са Друштвом
за информатику Србије и истакао

Аутор текста:
значај постизања тимског рада међу

Дарија Медвецки
различитим
институцијама у
области како би се
допринело развоју
образовања,
привреде
и друштва.
Многобројни
посетиоци су
могли да чују, у
оквиру стручног
дела којим је
модерирао др
Милан Парошки,
доцент ФТН-а
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Пројектом RESCUE до шире употребе
обновљивих извора енергије у региону
Пројекат Renewable Energy Sources for smart
sustainable health Centers, University Education and other public buildings (RESCUE), који
се реализује под покровитељством Европске
уније, а у оквиру програма прекограничне
сарадње Републике Србије и Републике
Хрватске - Interreg IPA CBC, током јуна 2019.
године представљен је на Факултету техничких
наука, који је један од учесника овог пројекта.
RESCUE је окупио водеће институције из
региона са основним циљем промоције шире
употребе обновљивих извора енергије, као и
унапређења мера енергетске ефикасности у

јавним зградама. О пројекту и његовом значају
за пројектне партнере, прекогранични регион,
грађане у прекограничном региону и шире,
на презентацији говорили су представници
покрајинских секретаријата, представници
институција пројектних партнера из Србије и
Хрватске, као и сами учесници пројектних тимова.
Укупна финансијска вредност RESCUE пројекта
износи 1.936.989,91 EUR, од чега су 1.646.411,40
EUR бесповратна средства Европске уније. Током
реализације пројекта биће изграђени значајни
капацитети за производњу енергије употребом
обновљивих извора енергије на зградама

пројектних партнера, а такође биће значајно
унапређена и њихова енергетска ефикасност.
То подразумева изграђивање фотонапонских
електрана, ветро-генераторских система,
соларних колектора, пунионица за електрична
превозна средства, система за складиштење
електричне енергије и др.. Поред ФТН-а, партнери
на реализацији пројекта су: Клинички центар
Војводине, Факултет електротехнике, рачунарства
и информационих технологија из Осијека,
Клиничко-болнички центар Осијек и Машински
факултет из Славонског Брода.

Аутор текста:

Доц. др Бане Попадић
ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације

ФОТО: Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације
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Посета професора Техничког универзитета из Кошица, Словачкa

Међународна размена актуeлних истраживачких и педагошких
активности у области електротехнике и мехатронике
У оквиру Erasmus+ програма размене,
професори Факултета електротехнике и
информатике Техничког универзитета
из Кошица (Словачка): Виљам
Федак, Карол Кислан и Марек
Пастор боравили су у Новом Саду са
циљем размене знања и искустава у
наставним процесима са професорима
ФТН-а у области електротехнике и
мехатронике. Госте је дочекао проф. др
Владимир Катић, продекан ФТН-а са
својим сарадницима, након чега је био
организован и обилазак лабораторија
Факултета. Током своје посете,
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
професори са ТУ из Кошица одслушали
су предавања које је проф. др Дарко
истраживачке и педагошке активности у Одељењу
Марчетић са Департмана за енергетику,
електротехнике и мехатронике на ТУ Кошице”, на
електронику и телекомуникације ФТН-а одржао
коме су представили свој универзитет, факултет
студентима основних студија Мехатронике, а
и Одсек за електротехнику и мехатронику чији
поред тога су били присутни на две одбране
су део. Поред информација о овом словачком
дипломских радова наших студената. Такође, и
универзитету, са којим ФТН има дугогодишњу
гости су за наш наставни кадар и наше студенте
успешну сарадњу, присутни су имали прилику и
одржали отворено предавање на тему „Актуелне

ФТН на 63. Међународном
сајму технике и техничких
достигнућа
Факултет техничких наука је током маја 2019. године традиционално
наступио на Међународном сајму технике и техничких достигнућа
који се ове године одржао по 63. пут у Београду. Концепцијски
акценат Сајма био је на иновацијама и новим технологијама,
на „фабрикама будућности“ и индустријској аутоматизацији,
електроенергетици и енергетској инфраструктури.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

да чују нешто више о међународним
пројектима, пројектима сарадње
са индустријом, као и педагошким
активностима и могућностима
за сарадњу са овом страном
високообразовном институцијом. Уз
то, било је говора и о EDPE 2019 научној
конференцији коју подржава IEEE и
организује Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације.
Ово предавање организовала је
Катедра за енергетску електронику
и претвараче, у склопу Erasmus+
пројекта са ТУ Кошице, уз подршку
IEEE огранка у Новом Саду. Професори
су пренели позитивна искуства свог
боравка на ФТН-у, а посебно им је
било интересантно што су имали прилику да
слушају предавања на српском језику, а од проф.
Марчетића су добили на поклон један примерак
његовог уџбеника.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Додељени сертификати запосленима ФТН-а

Сваке године све
бољи резултати
Завршетак летњег семестра био је
прилика да се професорима Факултета
техничких наука који су учествовали у
реализацији наставе за стране студенте
доделе сертификати. Током летњег
семестра школске 2018/19. године 86
професора нашег факултета држало
је наставу на укупно 76 предмета и
угостило студенте из девет различитих
земаља. Њима су представници Управе
и Службе за међународну сарадњу на
свечаности која је одржана у петак, 14.
јуна 2019. године доделили сертификате
које ће, између осталог, моћи да користе

и на Конкурсу за избор у звање. Значај
Erasmus+ интернационализације огледа
се у усмеравању особља (наставника,
истраживача и административних
радника), што у крајњој мери има за
циљ лакше учешће у међународним
мрежама високог образовања,
сарадњу са институцијама и учешће
у заједничком истраживању, али и
реализацију иновационих пројеката
са учешћем стручног кадра ФТН-а у
конзорцијуму.

Аутор текста:

Милана Вртунски

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
ФТН
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Прашки квадријенале 2019.

Рад наших студената привукао пажњу
многобројне публике из читавог света
ФОТО: Немања Кнежевић

Многобројни посетиоци из читавог света показали
су интересовање за наступ Србије на најзначајнијој
светској манифестацији посвећеној сценском дизајну
и сценском простору –Прашком квадријеналу 2019, у
чијој je припреми и реализацији учествoвао велики
број професора и студената ФТН-а. У склопу ове
манифестације, Србија се представила националном
поставком и студентском секцијом, а тема наступа
била је „Само(из)градња”. Осим на Само(из)градњу
као контекст, наступ наше земље био је ослоњен и
на концепт овогодишњег квадријенала, који акценат
ставља на оне ауторске приступе који сценски дизајн
развијају као снажни саставни део укупне уметничке
идеје, а не као подређену или пратећу дисциплину.
У том смислу, наступ Србије био је посвећен
идентификацији и представљању аутора, догађаја,
манифестација и институција које у свом раду
негују овакав приступ сценском дизајну и сценском
простору. Организатори наступа наше земље били
су Музеј примењене уметности у Београду и Сцен –
Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију
ФТН-а – OISTAT центар за Србију, а комесари: Љиљана
Милетић Абрамовић, историчарка уметности,
музејски саветник и директорка Музеја примењених
уметности и проф. др Татјана Дадић Динуловић,
теоретичарка сценског дизајна и професорка
ФТН-а. „Нама, као комесарима, било је значајно да
и овог пута, као и 2015. године, Србија наступи под
заједничком темом за обе категорије. Тему „Само(из)
градња” смо посматрали у историјско-географском

контексту настанка Југославије након II светског рата,
њеног распада 90-их година XX века и утицаја те две
кључне тачке на друштвени, политички и културни
контекст Србије данас, а посебно у области позоришта
и извођачких уметности. Занимало нас је на који
начин је данас могуће, кроз изградњу појединца,
градити колектив и/или институције, као и како на
ову тему гледају професионалци који се баве сценским
дизајном и сценским простором, а како студенти,
који се за ову област школују и њоме тек треба
професионално да се баве“ – за ФТН новине наводи
проф. Динуловић и истиче да су оба наша наступа
изазвала позитивне реакције публике. Највећи
разлог за то јесте што се радови могу окарактерисати
као извођачке инсталације - осим самих поставки у
простору, оба рада имају перформативне елементе,
што публику увлачи у простор извођења, тражи од ње
да буде активна, а у случају студентске поставке - и да
постане извођач. Међу укупно 60 професионалаца и
студената из Србије, у организацији и реализацији
наступа Србије био је укључен и велики број
студената ФТН-а. „За мене, као за професора сценског
дизајна, интересовање публике за студентски рад је
посебно значајно, пре свега због тога што сматрам да
сви ми који се бавимо радом са студентима, морамо
да чујемо шта студенти нама имају да кажу, а чини
ми се, да је публика, овде у Прагу, наше студенте
веома добро разумела“ – додаје проф. Динуловић.
Студентску секцију чинило је 12 студената различитих
факултета у Србији, изабраних двостепеним јавним
конкурсом, од којих је било седморо студената
различитих година студија Сценске архитектуре,
технике и дизајна и Архитектуре ФТН-а. Поред
тога, наши студенти били су део техничког и фототима, као и продукцијског тима. Према речима др
Александре Пештерац, доцента на ФТН-у и директора
наступа Србије на Прашком квадријеналу 2019, у фази
припреме било је веома важно да се наступ конципира
као широка платформа и место сусрета у коме ће
нашим студентима бити омогућено да раде заједно са
професионалцима из разних области и буду укључени
у различите сегменте рада. „Учешће наших студената
на овогодишњем Прашком квадријеналу је значајно

за њихов развој и стицање практичног искуства, али
и прилика да доживе и присуствују најзначајнијој
манифестацији из области којом тек треба да се баве“
– истиче доц. Пештерац. За свој део наступа студенти
су се спремали више од шест месеци, а овај процес
подразумевао је велики број радионица реализованих
са менторима, које су се одржавале готово сваког
викенда у Сценској лабораторији „Борислав Гвојић“ на
ФТН-у и у Музеју примењених уметности у Београду.
Искуства студената су веома позитивна и они за ФТН
новине истичу да им је представљало привилегију што
су на оваквој светској манифестацији представљали
Србију и упознали велики број међународних
професионалаца, најуспешнијих у овој области.
„Прилика да са менторима, који су стручњаци у нашој
области, са студентима различитих година ФТН-а и
студентима режије, костима и звука са београдских
факултета, развијамо концепт нашег наступа на
Прашком квадријеналу донела нам је нове, креативне
погледе и јединствена знања. Пре тога, ми се нисмо
међусобно познавали, а овај пројекат је изградио тим
који је, кроз мултидисциплинарни рад и различите
погледе, промишљања и учења усмерена ка једном
циљу, створио свој микрокосмос“ – наводи Лара
Бунчић, апсолвент Сценске архитектуре, технике и
дизајна ФТН-а и учесница Прашког квадријенала 2019.
Наш наступ био је реализован под покровитељством
Министарства културе и информисања Републике
Србије од 6. до 16. јуна 2019. године.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
ФОТО: Немања Кнежевић

Представници Амбасаде Уједињених Арапских Емирата у РС посетили ФТН

Могућности за
институционалну сарадњу
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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У четвртак, 23. маја 2019. године, Факултет техничких наука посетили су господин
Абдулрахман Мухамед Алхамси, први секретар Амбасаде Уједињених Арапских
Емирата у Републици Србији и Драгана Чамагић, економски истраживач при
Амбасади. Посета ФТН-у један је у низу састанака које ова амбасада организује
у Србији у циљу промовисања награде за одрживост “Zayed Sustainability Prize”.
Зајед награда за одрживост, која уважава принципе Уједињених нација о
циљевима одрживог развоја, установљена је пре 11 година у част наслеђа шеика
Заједа и признања за његову посвећеност одрживом развоју. Церемонија доделе
награде организује се у оквиру Абу Даби Недеље одрживости, која окупља више
хиљада људи из 175 земаља, у години коју је Влада УАЕ прогласила годином
толеранције. Приликом посете ФТН-у уважени гости су одржали презентацију
током које је представљен концепт поменуте награде, али је учињен и осврт
на потенцијале за будућу сарадњу. Госте су у име Факултета дочекали: проф. др
Владимир Катић, продекан ФТН-а за финансије и развој, као и представници
Службе за међународну сарадњу и департмана Факултета. „Надамо се да ћемо са
вама заједно радити на изналажењу адекватних могућности за институционалну
сарадњу са образовним институцијама, факултетима и универзитетима у
Уједињеним Арапским Емиратима”, закључак је представника Амбасаде УАЕ
након сусрета на ФТН-у.

Aутор текста:

Милана Вртунски

Едукативне активности на ФТН-у

Предавачи светског реномеа на радионицама
Лабораторије за геоинформатику
Током јуна 2019. године Лабораторија за
геоинформатику Факултета техничких наука била
је организатор неколико тренинга и радионица
које је похађао велики број научника, професора,
истраживача и студената из целог света. Теме су се
односиле на различите аспекте геоинформатике
са посебним акцентом на даљинску детекцију,
сателитске снимке и сервисе, а предавачи си били
стручњаци у својим областима из различитих
институција, организација и компанија светског
значаја. Такође, на овим догађајима учествовали су и
професори и студенти Факултета техничких наука.

Аутор текста: проф. др Миро Говедарица

„Детекција промена употребом
Sentinel-2 мултитемпоралних
снимака“

истраживачима, студентима, докторандима и
младим професионалцима који свакодневно користе
технологије осматрања Земље и желе да унапреде
своје знање. Полазници курса су имали прилике да се
упознају са употребом и обрадом Sentinel-2 снимака
кроз SNAP (Sentinel Application Platform) софтвер, а курс
је водила Амалија Кастро Гомез, научница из области
даљинске детекције из Европске свемирске агенције.

Trans-Atlantic Training: „Радарска
и оптичка даљинска детекција
у пољопривреди и надгледању
животне средине“

Сарти представник Европске свемирске агенције
(ЕСА), др Пијер-Луис Фризон са париског
универзитета, Мартин Судманс са универзитета у
Салзбургу и члан Z-GIS центра за компетенцију у
области геоинформатике, Гарик Гутман, менаџер
програма Националне аеронаутичке и свемирске
администрације (НАСА) који се бави анализом
земљишног покривача, др Петја Кампбел са
Универзитета Мериленд, Грегори Таф из Светског
института за ресурсе (World Resources Institute), др
Михај Данијел Нита са Универзитета у Брашову и др
Мутлу Оздоган са Универзитета у Висконсину.

SCERIN-7 Capacity Building
радионица

ФОТО: Лабораторија за геоинформатику

ФОТО: Лабораторија за геоинформатику

Европска свемирска агенција у сарадњи са
Универзитетом у Новом Саду, Факултетом техничких
наука и Природно-математичким факултетом
организовала је тренинг курс на тему осматрања
Земље: са циљем промоције Copernicus Academy
програма и дисеминација технологије за осматрање
Земље у различитим научним и индустријским
областима, радарских и оптичких сензора, са
акцентом на коришћење Sentinel-2 снимака за
анализу животне средине. Курс је био намењен

Учесници из различитих земаља Европе имали
су прилику да, током четири дана трајања
радионице одржане у оквиру Trans-Atlantic Training
иницијативе, чују предавања врхунских стручњака
из области даљинске детекције, али и да учествују
у практичним вежбама и примене стечено знање
на конкретним задацима. Предавања и радионице
биле су фокусиране на примену у пољопривреди
и процени еко-система (угрожавање шумских
подручја, промене на пољопривредном земљишту
итд.) користећи различите врсте сензора. Предавачи
односно тренери били су: проф. др Премисл Штих
са Карловог универзитета у Прагу, др Франческо

ФОТО: Лабораторија за геоинформатику

Нови Сад је у периоду од 24. до 27. јуна био домаћин
SCERIN (The South, Central and East European Regional
Information Network) радионице чији су учесници, из
различитих земаља Европе и Сједињених Америчких
Држава, имали прилику да учествују у дискусијама и
радионицама на тему динамике земљишног покривача
са нагласком на пољопривреду и заштићена природна
подручја. Циљ ове радионице био је информисање
учесника о тренутним научним пројектима у области
даљинског осматрања земље, преглед напретка SCERIN активности и подстицање нових идеја за заједничке
пројекте и активности учесника.

„BIM дан”

Десет нових предмета за имплементацију Building
Information Modeling –а на три департмана ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

У организацији Факултета техничких наука,
Департмана за грађевинарство и геодезију,
Департмана за архитектуру и урбанизам и Департмана
за енергетику и процесну технику, као и удружења
„BIM Србија“ 27. маја 2019. године одржан је скуп „BIM
дан“. Око 200 учесника, које су чинили: представници
привреде и јавног сектора, студенти, професори
и асистенти са факултета из Србије и региона,
имало је прилику да чује искуства предавача која

се првенствено односе на имплементацију Building
Information Modeling-а (BIM) у процес реализације
AEC (енг. Architecture, Engineering & Construction)
пројеката. Посматрана су различита становишта, како
из угла пројектаната, тако и из угла извођача, али и
из угла руководиоца пројеката. Презентовани су и
различити софтверски пакети који су неопходни за
адекватну имплементацију BIM-а, а били су присутни
и представници еминентних светских произвођача
софтвера. BIM као појам постао је опште присутан
и уско је повезан за процесом дигитализације AEC
индустрије. Имајући у виду да је Факултет техничких
наука лидер у региону када је у питању IT индустрија,
логичан след је да буде лидер и када је у питању
имплементација BIM-а у наставни процес. Доказ за
ово је да је у следећем акредитационом циклусу на
студијским програмима на претходно поменутим
департманима предвиђено скоро десет нових
предмета на свим нивоима студија који су везани за
имплементацију BIM-а. Значај одржавања оваквих
догађаја је вишеструк јер студентима пружа могућност
да чују искуства искусних учесника у реализацији

пројеката, представницима компанија да поделе и
промовишу знање, а професорима и асистентима да
све то имплементирају у процес образовања нових
нараштаја инжењера и тиме их припреме за нову
индустријску револуцију, Industry 4.0. Подршку
одржавању самог скупа пружили су и представници
Владе АП Војводине, као и представници компанија
из: Србије, Хрватске и Немачке.




Аутор текста:
проф. др Игор Пешко

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
ФТН

НОВИНЕ

15

Play with Data to Build a Smart City

MAJ - АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ

ИЗАБРАЛИ СМО У ЗВАЊЕ
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
1. ДР ИЛИЈА БАШИЧЕВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику)
2. ДР ЈЕЛИСАВЕТА ШАФРАЊ (Департман за
опште дисциплине у техници)

Креативним идејама до побољшања
квалитета живота у Новом Саду

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
1. ДР ГОРАН САВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику)
2. ДР САНДРА БУХМИЛЕР (Департман за
опште дисциплине у техници)
3. ДР НЕНАД РУШКИЋ (Департман за
саобраћај)
4. ДР ДУШАН ИЛИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници)
5. ДР СРЂАН СЛАДОЈЕВИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
6. ДР МИРЈАНА СЕКУЛИЋ (Департман за
архитектуру и урбанизам)
7. ДР ДРАГАН ЖИВАНИЋ (Департман за
механизацију и конструкционо машинство)
8. ДР КСЕНИЈА ДОРОСЛОВАЧКИ
(Департман за опште дисциплине у техници)
9. ДР СЛАВИЦА МЕДИЋ (Департман за
опште дисциплине у техници)
10. ДР ЛИДИЈА ЧОМИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници)
11. ДР ЈЕЛЕНА ДЕМКО РИХТЕР (Департман
за индустријско инжењерство и менаџмент)
12. ДР ИВАНА МИШКЕЉИН (Департман за
архитектуру и урбанизам)
13. ДР ДУБРАВКА СЛАДИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику)
14. ДР ДРАГАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
(Департман за архитектуру и урбанизам)

ФОТО: Ирма Пушкаревић

У Централној згради Ректората Универзитета у
Новом Саду 08. и 09. јуна 2019. године одржан је
други ФТН Хакатон. Такмичари су вредно радили на
осмишљавању идеја које би помогле да се побољша
квалитет живота у граду. У току такмичења хакери су
поред задатка имали прилику да са другим колегама
и менторима, у опуштеној атмосфери, размењују
искуства, као и да слушају предавања о актуелним
темама из проширене и виртуелне реалности, 3D
штампе и анализе података. Прво место на такмичењу
је освојила екипа Codesiasts. Екипу су чинили
студенти друге године студијског програма основних
струковних студија Софтверске и информационе
технологије. Увиђајући да је стопа криминала
порасла у Новом Саду, студенти су дошли на идеју да

анализирајући новинске чланке и вести о различитим
злочинима и прекршајима мапирају градске зоне
према стопи криминалитета. Team Tesla који су
сачињавали студенти четврте године студијских
програма основних академских студија Софтверског
инжењерства и информационих технологија и
Енергетике, електронике и телекомуникација, освојио
је друго место са својим решењем о електричном
превозу у граду. Заинтересовани корисници у сваком
тренутку путем апликације могли би да на мапи,
користећи GPS координате, спрам своје позиције
пронађу најближи паркинг са овим возилима, као и да
знају да ли им је батерија пуна и спремна за употребу.
Треће место је освојила екипа Оптимисти која је
своје решење усмерила на зеленији град мапирајући
локације у граду на којима су грађани приметили
различите видове угрожавања зеленила и градске
средине. За победничке тимове обезбеђене су вредне
награде. У оквиру Хакатона, у недељу, 09. јуна одржано
је и посебно такмичење намењено матурантима –
ПРОМОТОН. Пред њих су постављени мање захтевни
задаци, а за реализацију идеја како промовисати
Факултет имали су четири сата. Матуранти су имали
прилику да освоје бесплатну припремну наставу,
ослобађање трошкова пријаве на Конкурс, као и
занимљиве промотивне геџете Факултета.

Аутор текста: Тијана Моцељ

ДОЦЕНТИ
1. ДР НИКОЛА ВОЈНОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације)
2. ДР ГОРАНА МИЈАТОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације)
3. ДР МИЛАНА ИЛИЋ МИЋУНОВИЋ
(Департман за производно машинство)
4. ДР МАРКО МАРКОВИЋ (Департман за
рачунарство и аутоматику)
5. ДР БАНЕ ПОПАДИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације)
6. ДР ИВАН ТОДОРОВИЋ (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације)
НАСТАВНИК СТРАНОГ ЈЕЗИКА
1. ДР МАРИНА КАТИЋ (Департман за опште
дисциплине у техници)
2. ДР ИВАНА МИРОВИЋ (Департман за
опште дисциплине у техници)
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
1. ДР ВЛАДИМИР ШКИЉАИЦА (Департман
за саобраћај)
2. ДР ДИМИТРИЈЕ НИКОЛИЋ (Департман за
архитектуру и урбанизам)
3. ДР МИРОСЛАВ ФЕРЕНЧАК (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
4. ДР РАСТКО МИЛОШЕВИЋ (Департман за
графичко инжењерство и дизајн)
АСИСТЕНТИ
1. МЛАДЕН БАБИЋ (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)

Аутор текста:
Наташа Тесла
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ФОТО: Ирма Пушкаревић

ФОТО: Ирма Пушкаревић

Завршетак пројекта v4Participation

Радови студената ФТН-а са великим
успехом представљени у Будимпешти
Изложба студентских радова под називом PARTAKE отворена је 6.
јуна 2019. године у просторијама Центра за савремену архитектру
(КЕК), у Будимпешти, као завршни догађај на пројекту v4Participation.
Изложбу су отворили: проф. др Балинт Кадар, директор Центра и
проф. др Милица Костреш, руководилац пројекта, која је представила
закључке успешно реализованих пројектних активности. Отварању
изложбе присуствовали су и представници Вишеградског фонда,
партнерских институција на пројекту, студенти Департмана за
архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, као и студенти
Универзитета за технологију и економију у Будимпешти. На
изложби PARTAKE представљени су резулати рада студената четврте
године Департмана за архитектуру и урбанизам, који су у оквиру
предмета Синтезни пројекат примењивали партиципативне методе
у истраживању потреба и интересовања корисника простора, а
потом дизајнирали просторне целине на Новом насељу. Рад у оквиру
предмета реализован је уз менторство наставника и сарадника са
Департмана за архитектуру и урбанизам (проф. др Милице Костреш,
Ранке Меденица Тодоровић, Растка Ножинића и Иване Мараш), у
сарадњи са организацијом Ново културно насеље, која је и партнер
на пројекту. Пројекат v4Participation финансиран је од стране
Вишеградског фонда.

Aутор текста:

Ранка Меденица Тодоровић

ФОТО: Растко Ножинић

ФОТО: Растко Ножинић

Спој ИТ-а, технологије и хуманости

Робот PANDA као помоћ у развоју и напретку
свакодневних активности код деце
На 26. међународном такмичењу из области
информационих технологија и електронике
Hard&Soft, одржаном у мају месецу у румунском
граду Сућави, тим студената са ФТН-а освојио
је друго место. У конкуренцији од 15 тимова из:
Немачке, Румуније, Молдавије, Украјине и Србије
- Јана Перић, Андреа Романић, Стефан Тамбур и
Александар Хашовић, предвођени сарадником
у настави Миланом Божићем (вођа екипе) и
асистентом Марком Васиљевићем Тоскићем (ментор
екипе) са Катедре за електронику, Департмана
за енергетику, електронику и телекомуникације,
постигли су велики успех са решењем под
називом Project PANDA. Задатак такмичења био је
имплементација аутономног робота или уређаја
који деци и особама са посебним потребама помаже
у свакодневним активностима и развоју. PANDA
се фокусира на олакшавање когнитивног развоја

ФОТО: Catalin Cioban

IN MEMORIAM

Факултет техничких наука
опростио се од поштованих и
цењених колега који ће нам
заувек остати у сећању.

ФОТО: Catalin Cioban

деце са поремећајима сензорне интеграције узраста
од 8 месеци до 6 година и састоји се од главног
дела – Pande, који садржи неопходне сензорске и
микропроцесорске системе за обраду података, и
ходалице, која садржи сензорику помоћу које деца
могу да науче да ходају или да се крећу и сналазе у
простору. PANDA садржи вибрационе моторе који
имају одговарајући мод вибрације за различиту боју,
па слабовидима помаже приликом препознавања
боја, изговора одговарајуће речи или боје које је
уређај препознао, што помаже деци са проблемима
у говору, а садржи и интерактивну игрицу уз помоћ
које се побољшава памћење и повезивање облика
и звукова, као и сензорна интеграција и поспешују
когнитивни процеси код деце. Све информације
прослеђују се на веб-апликацију, где је могуће
пратити развој и напредак детета.

Аутор текста:

Марко Васиљевић Тоскић

Проф. др Панто Перуновић
(1934 - 2019)

Спортска манифестација на ФТН-у

Проглашени најбољи спортисти
међу нашим запосленима
Велики број професора, асистената и запослених у
стручним службама одмериo је и ове године снаге у
футсалу, баскету 3x3, стоном тенису и шаху у оквиру
треће Лиге за запослене. Прво место у футсалу
однео је мешовити тим запослених два департмана:
Департмана за производно машинство и Департмана
за енергетику и процесну технику, док је златни
пехар за баскет 3x3 и ове године припао асистентима
Департмана за индустријско инжењерство и
менаџмент. Као најбољи играч стоног тениса изабран
је Анђелко Алексић, асистент на Департману за
производно машинство, а титулу прошлогодишњег
најбољег шахисте одбранио је доц.
др Владимир Рајс са Департмана
за енергетику, електронику и
телекомуникације освојивши златну
медаљу. Организатор Лиге била је
Спортска организација Техничар са
циљем подизања свести о значају
здравог живота, али и дружења
што већег броја запослених. Према
речима Мирослава Милошевића,
као главног организатора Лиге за
запослене, ове године придружили
су се нови тимови и интересовање
за учешће на такмичењу је из године
у годину све веће. „Можемо се

похвалити да се ова спортска манифестација одржава
већ трећу годину заредом и ми тежимо ка томе да
се та традиција настави кроз године које долазе.
Конкуренција је била одлична, што је заинтересовало
велики број посетилаца да прати и навија за своје
фаворите. Хвала свима који су учествовали и показали
прави спортски дух и фер-плеј борбу, а посебно се
захваљујемо свима који су помогли да се ова лига
одржи, како студентима, тако и професорима“ – за
ФТН новине наводи Мирослав.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Проф. др Дамир Какаш
(1946 - 2019)

Боршош Вилмош
(1951 - 2019)

Проф. др Ратко Маретић
(1963 - 2019)
ФОТО: СО Техничар

ФОТО: Приватна архива
ФТН
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Студентски дани спорта 2019

Рекордни број златних медаља у рукама
студената електротехнике и рачунарства!
ФОТО: СО Техничар

ФОТО: СО Техничар

Традиционални Студентски дани спорта –
ФТН Лига 2019 ове године привукли су преко
700 студената свих студијских програма да
се у периоду од 27. априла до 7. јуна окушају
у различитим спортским дисциплинама.
Ова манифестација такмичарског карактера
љубитељима: фудбала, кошарке, рукомета
и одбојке пружила је могућност да одмере
снаге са својим колегама, док су они који још
увек нису спремни да изађу на терен могли
да се друже и посматрају сва дешавања. Оно
што је многобројну публику оборило с ногу
јесте низ победа које су однели студенти
електротехнике и рачунарства, освојивши
седам од девет златних медаља (мушки и
женски фудбал, мушка и женска кошарка А
лига, мушка и женска одбојка, рукомет). У
преостале две дисциплине: фудбал Б лига
и кошарка Б лига, злато су однели студенти
машинства, односно
студенти Департмана за
ФОТО: СО Техничар
инжењерство заштите
животне средине
и заштите на раду.
Ову манифестацију
организује Спортска
организација „Техничар“
са циљем да се свим
студентима Факултета
техничких наука омогући

Средњошколке
исконструисале најбољи
мост од шпагета
Након едукативних и
интересантних радионица на
којима су средњошколци учили
о основама градитељства,
Департман за грађевинарство
и геодезију ФТН-а организовао
је треће по реду такмичење у
прављењу мостова од шпагета.
На овогодишњем такмичењу
учествовали су ученици 3. и
4. разреда средњих стручних
школа и гимназија из Србије,
а најбољим у конструисању моста од
шпагета показао се тим ученица из

ФОТО: Архива Департмана

18

ФТН

НОВИНЕ

квалитетна и здрава пауза од учења. „Велике
похвале свим такмичарима који су борбено
на терену бранили своје студијске програме,
помогли у ширењу спортског духа и ферплеја, а посебно честитамо студентима
електротехнике и рачунарства који су
поставили рекорд и задали тежак задатак
такмичарима за наредну годину. Такође,
овом приликом, позивамо наше нове колеге,
бруцоше који су љубитељи спорта да се
пријаве код својих координатора у тимове
и самим тим буду представници својих
студијских програма“ – за ФТН новине
истиче Јован Рашковић из СО „Техничар“ и
додаје да све информације заинтересовани
могу пратити на Фејсбук страници
Студентски дани спорта ФТН-а.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Први мастер инжењер
енергетских технологија
Александар Нестеровић је први мастер инжењер енергетских
технологија Факултета техничких наука. Он је 12. септембра
2019. године одбранио мастер рад на интердисциплинарном
студијском програму Чисте енергетске технологије. Тема рада,
реализованог под менторством проф. др Ђорђа Ђаткова, била
је Одрживост коришћења окласка кукуруза као горива у малим
генераторима топлоте.

ФОТО: Архива Департмана

Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн“
из Новог Сада који су чиниле: Маја
Миралем, Анастасија Олах, Анђела Олах
и Милица Мрђан. Изградивши мост
највеће носивости, након пет сати
вредног рада, победнице су освојиле
40.000 динара. Сви такмичари су у
пријатној атмосфери имали прилику да
се упознају са Факултетом, професорима
и асистентима, али и да стекну знања
која би им помогла приликом полагања
пријемног испита и као вид припреме за
студије у овој области.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

Представници ФТН-а на регионалном скупу
„Редeфинирање универзалне поштанске услуге”
Професори и асистенти Департмана за
саобраћај учествовали су на регионалном
скупу „Редeфинирање универзалне поштанске
услуге” који је одржан крајем маја 2019. године
у Сарајеву у Парламенту скупштине Босне и
Херцеговине. Скупу је по позиву присуствовало
преко 100 учесника седам земаља региона: Босна
и Херцеговина, Србија, Хрватска, Словенија,
Македонија, Црна Гора и Бугарска. Током
скупа, одржане су три панел-дискусије на теме:
„Очекивање од нове поштанске директиве“,

„Либерализација поштанског тржишта и
последице имплементације директиве“ и
„Поштански сектор/тржиште 2030. године нови
трендови и изазови“. Идентификовани су изазови
мултидисциплинарног карактера у којима
Факултет техничких наука види своју шансу за
активно учешће. Констатовано је да је ФТН научна
институција од интегритета која може да подржи
све реформске кораке.

Аутор текста:

Наташа Чачић

ФОТО: Архива Департмана

Гостујућа предавања на Департману за енергетику и процесну технику

Размена искустава са колегама из Беча
У наставку успешне сарадње која
се већ годинама реализује у оквиру
CEEPUS и Erasmus+ програма
мобилности, ФТН и Департман за
енергетику и процесну технику су
током јуна 2019. године посетили др
Томас Ланингер, дипл. инж. Даниел
Кох и BSc Волфганг Ипсмилер са
Техничког универзитета у Бечу.
Они су, том приликом, одржали
низ занимљивих предавања на
следеће теме: „Experimental investigation of dust deposition within the
ductwork of residential ventilation
systems”, „Sustainable Technologies
– Life Cycle Assessment in Process
Development” и „Challenges in the

characterization and processing of
fibers”. Студенти и запослени на
Департману могли су да се упознају
са актуелним истраживањима која
се врше у оквиру истраживачке
групе за механичко–процесно
инжењерство и технологију
чистог ваздуха, Института
за хемијско инжењерство,
Техничког универзитета у Бечу.
У исто време, студенти су били у
прилици да добију информације
о могућностима израде завршних
радова у лабораторијама Техничког
универзитета у Бечу.

Аутор текста:

проф. др Дуња Соколовић

ФОТО: Архива Департмана

Традиционална посета Дечјем селу студената модула Менаџмент људских ресурса

Они су наши хероји друштва, а ми смо њихови
нови другари
ФОТО: Приватна архива

Студенти мастер студија Департмана за
индустријско инжењерство и менаџмент,
модула Менаџмент људских ресурса
традиционално су посетили Дечје село
у Сремској Каменици и одржали им
тематске радионице о комуницирању и
тимовима. Предвођена проф. др Љубицом
Дуђак, група студената одлучила је да
своје знање стечено у оквиру предмета
„Корпоративна друштвена одговорност“
покаже и на делу. Према речима Жељане
Остојић из тима студената, дочекало их
је тридесеторо деце различитог узраста,
карактера и животне приче. „Иза свачијег
погледа могла се прочитати храброст
која је у свима нама будила дивљење и
суочавала нас са личном дозом стида.
Они су наши хероји друштва, а ми смо
њихови нови другари који су дошли да им

пренесу поруке о важности пријатељства,
начину комуникације и вере у своје снове“
– наводи Жељана. Наши студенти су се
најпре упознали са децом, а затим су им
дали задатак да направе цртеж кроз који
ће представити себе и своје особине,
своје жеље и своје циљеве. Одређени
део времена био је посвећен забави кроз
такмичење у музичким столицама и
лимбо денсу. „Били смо добар тим, а
закључак је био само један: ми смо дошли
њих нечему да подучимо, као зрели
људи са својим животним искуством
и образовањем, а они су утицали да
постанемо бар за нијансу храбрији,
одговорнији и захвалнији“ – закључује
Жељана.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
ФТН
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Искуства са Erasmus+ програма мобилности

Разменом до нових знања, предивних
искустава и пријатељстава за цео живот
Из семестра у семестар студенти нашег факултета
учествују у Erasmus+ програму мобилности студената
и део својих студија проводе у различитим страним
институцијама са којима Универзитет у Новом Саду
и Факултет техничких наука имају остварену сарадњу.
Неки од наших колега, учесника размене, за овај број
ФТН новина, поделили су своја искуства и савете
будућим генерацијама.

ФОТО: Приватна архива

ФОТО: Приватна архива

Зорана Ланц, студенткиња докторских студија
Инжењерства заштите животне средине и заштите
на раду, пријавила се за размену у Братислави са
жељом успостављања научне сарадње и извођења
експерименталних истраживања у оквиру своје
докторске дисертације. Како Зорана наводи размена
јој је пружила много лепих успомена и пријатељстава
и није имала никаквих потешкоћа да се снађе у новом
месту. „Сви са којима сам била у контакту, почевши
од запослених у Служби за међународну сарадњу
ФТН-а, па до координатора, ментора и осталих
колега у Братислави били су и више него пријатни и
предусретљиви” – наводи Зорана и својим колегама
овом приликом поручује да не размишљају превише
и да се само упусте у авантуру. „Најлепше ствари нам
се у животу заправо десе онда када напустимо зону
комфора” – закључује Зорана.

Колега Иван Кнежевић је такође провео део својих
докторских студија на Универзитету у Братислави,
само у области производног машинства, а овакав
избор је направио због познанстава које је стекао
радом на ранијим пројектима са профеосорима овог
универзитета. „Професори и асистенти на Машинском
факултету у Братислави су веома дружељубиви и
расположени за сарадњу, а највише ми се свидео начин
њиховог рада, односно организација“ – наводи Иван.
Онима којима учење на страном језику представља
проблем Иван поручује да студирање на другом језику
можда представља изазов, али је јако добро искуство
јер пружа могућност његовог интензивног коришћења
и учења. „Немојте се двоумити, аплицирајте, упознајте
стране државе, људе и њихове културе“ – истиче Иван.
Невена Јанковић је
део својих основних
студија Рачунарства и
аутоматике провела у
малом италијанском граду
Тренто са својом најбољом
другарицом. Италију је
одабрала јер је желела да
сазна како је живети у овој
земљи и да научи нешто
ФОТО: Приватна архива
више о њеној култури и

људима. Пет месеци размене, по њеним речима, била је
једна од најбољих одлука које је донела јер не може да
наведе ниједно негативно искуство, а при томе мисли
на живот, универзитет и сналажење у граду. „Јако ми
се свидело што су људи на факултету били отворени
да помогну, како професори, асистенти, тако и други
студенти, који су нам касније били као породица“ –
наводи Невена и подстиче своје колеге да пробају нови
начин живота и другачији начин учења и студирања.
Вања Ступар,
студенткиња
Енергетике,
електонике и
телекомуникација,
искористила је
размену студената
како би написала
свој мастер рад и тим
поводом се упутила
на Универзитет у
Мадриду заједно са
својом колегиницом.
ФОТО: Приватна архива
Према њеним
речима, посебно јој
се свидело како су Шпанци и гостопримљив народ и
воде рачуна о Erasmus+ студентима. „Поред тога што
сам добила веома доброг ментора за израду мастер тезе
на факултету у Мадриду, сви студенти који су радили
у истој лабораторији где и ја, били су дружељубиви и
спремни да помогну у сваком тренутку“ – наводи Вања.
Поред обавеза којима се посвећивала, имала је довољно
времена да унапреди енглески језик, научи шпански и
стекне познанства за цео живот. Како је ова размена
премашила њена очекивања, Вања својим млађим
колегама поручује да искористе ову прилику док су
студенти јер ће им сигурно значити у животу.

Аутор текста:

Наташа Радојчић

Сарадња ESTIEM-оваца и студената Академије уметности у Новом Саду

Интеграција менаџмента и филмске уметности
Студенти Департмана за индустријско инжењерство и
менаџмент из удружења ESTIEM помогли су у организацији
и у логистици приликом снимања филма „Млада крв” на
иницијативу Немање Богдановића, студента треће године
продукције у АВ медијима Академије уметности у Новом
Саду. Како за ФТН новине кажу студенти ДИИМ-а који су
учествовали у реализацији, снимање филма је трајало од 19. до
21. априла и за њих је представљало једно потпуно другачије
искуство. „Ради се о краткометражном филму, адаптацији
новеле Х.Џ. Велса „Покојни господин Елвешам” – истичу наши
студенти. У филму су глумили познати новосадски глумци:
Урош Павлов, Аница Петровић, Гордана Димић и Миодраг
Петровић. Чланови ESTIEM-а су помогли при проналажењу
средстава за реализацију филма и као логистичка подршка
приликом снимања. Пројекат је помогла компанија Coca-Cola
HBC – наглашавају студенти који су на неки начин интегрисали
менаџмент и филмску уметност у једно.

Аутор текста:

Дарија Медвецки
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Дан отворених врата ФТН-а и Међународни фестивал науке и образовања

Рекордан број заинтересованих матураната
за студирање на ФТН-у
На традиционалном мајском Дану отворених врата
ФТН-а Свечана сала Факултета била је мала да
прими преко 400 средњошколаца заинтересованих
да своје школовање наставе на највећем факултету у
Србији због чега је отворен и један од амфитеатара.
Након поздравних речи декана, проф. др Радета
Дорословачког и продекана за наставу, проф. др
Драгише Вилотића презентацију о правилима
и начину полагања пријемних испита одржали
су представници Маркетинг службе и чланови
Маркетинг тима ФТН-а. Затим су матуранти, у
зависности од својих интересовања, наставили
обилазак учионица и лабораторија Факултета у
којима су их угостили асистенти и професори.
На овај начин они су имали прилику да на кратко
виде како је то бити студент ФТН-а. Kao и до
сада најзабавније је било у Машинцу на кафи са
студентима где су у опуштеној атмосфери матуранти
могли да добију одговоре на сва питања у вези са
студијским програмима ФТН-а. У исто време, у
Кампусу Универзитета у Новом Саду одржан је и
Међународни фестивал науке и образовања на коме
су се са разноврсним едукативним, интерактивним
и занимљивим програмом представили бројни
департмани Факултета техничких наука.

Аутор текста:

Милана Вртунски

ФОТО: Далија Жигић

ФОТО: Далија Жигић

ФОТО: Далија Жигић

ФОТО: Далија Жигић

Први Судар генерација - Електра

Бивши и садашњи студенти ФТН-а
одмерили снаге у спорту и дружењу
ФОТО: Мирослав Милошевић

студенти ФТН-а. Крајем јуна
2019. године спортски терени
Ђачког игралишта били су
место сусрета млађих и старијих
електраша који су се за овај
догађај пријавили како би се
присетили својих студентских
дана када су се на Факултет
враћали са пехарима у руци, али
и да би своја искуства поделили
са млађим генерацијама.
Такмичења су била организована

Инспирисана успесима студената Електротехнике
и рачунарства који се нижу годинама уназад,
како на Студентским данима спорта - ФТН лиги,
тако и на Електријадама, Спортска организација
„Техничар“ ове године је први пут организовала
такмичење „СУДАР ГЕНЕРАЦИЈА – ЕЛЕКТРА“,
чији су учесници били бивши и садашњи

ФОТО: Мирослав Милошевић

одбојкаши били успешнији. Иако први по реду,
„Судар генерација - Електра“ је забележио велики
одзив, како играча различитих генерација, тако и
навијача, а посебно је било интересантно дружење
након спортских активности. До изражаја дошле
су много лепе успомене из старијих студентских
дана што је и проузроковало окупљање великог
броја садашњих и бивших студената на популарном
месту – код фонтане где су присутни упалили
традиционалну, међу студентима познату
мешалицу. Вођени лепим искуством, сви учесници
су изразили велику жељу да се овај догађај понови
што пре.

Аутор текста:

Мирослав Милошевић

ФОТО: Мирослав Милошевић

ФОТО: Мирослав Милошевић

у: фудбалу, кошарци, рукомету и мушкој и женској
одбојци. У фудбалу и кошарци је запажена велика
доминација „ветерана“, док је у рукомету било
неизвесно све до краја, када су победу ипак однели
млађи електраши. У женској категорији, код тзв.
„Електри“ искуство је било пресудно, док су млађи

ФОТО: Мирослав Милошевић
ФТН
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Стручне екскурзије

Наши студенти у посетама значајним компанијама
и постројењима у земљи и иностранству
Посебне активности које наши професори и асистенти
организују за своје студенте јесу посете компанијама и
постројењима која су значајна за њихове области студирања.
Тако је у летњем семестру 2019. године велики број наших
студената различитих студијских програма учествовао у
различитим стручним екскурзијама.

Посета једном од најважнијих
електроенергетских објеката
у Србији

као што су: вода, електрична енергија, различите врсте
сировина, природни гас итд.. Студенти су се упознали
и са CO2 станицом која служи за прикупљање сировог
CO2, који настаје у процесу ферментације, након чега се
прерађује и поново употребљава у процесима пуњења пива,
затим са котларницом на биомасу која користи као гориво
органску материју биљног порекла - дрвена сечка која се
добија млевењем отпадних палета из саме пиваре. Такође,
за студенте је било значајно да упознају како се наставни
предмет који се базира на изучавању стандарда ISO 14001
ефикасно интегрише у рад једне савремене компаније.
На крају обиласка, организована је посета музеју који је
посвећен оснивачу пиваре Лазару Дунђерском где је одржана
и презентација у вези са могућностима стипендирања и
доласка на стручну праксу.

Аутор текста: Милана Илић Мићуновић

Стручна посета Постројењу за
пречишћавање отпадних вода града
Суботице и Биогасној електрани
„Гаковац“ у Старој Моравици
ФОТО: Архива Департмана

Током летњег семестра 2019. године преко 70 студената,
асистената и професора студијског програма Енергетика,
електроника и телекомуникације, студијских модула
Електроенергетика: Енергетска електроника и електричне
машине и Електроенергетски системи, посетили су један
од најважнијих електроенергетских објеката у Републици
Србији - Хидроелектрану „Ђердап 1“. Хидроелектрана
„Ђердап 1“, са укупном инсталисаном снагом од укупно 1200
MVA, највећа је хидроелектрана у Србији и има велики значај
за стабилност целог електроенергетског система. Такође,
„Ђердап 1“ је и највећа хидротехничка грађевина на Дунаву и
представља заједнички пројекат наше земље и Румуније. Оно
што је чинило ову посету изузетно занимљивом је тренутна
ревитализација генераторске јединице број пет. Студентима
је био омогућен приступ свим деловима Хидроелектране
са посебним освртом на део електране који је тренутно у
ревитализацији. Ову стручну екскурзију предводио је проф.
др Веран Васић са ФТН-а, а у име особља Хидроелектране
„Ђердап 1“ госте је дочекао наш бивши студент Милан
Мишић, који је са својим колегама предводио групе студената
у току посете и одговарао на њихова бројна питања.

Аутор текста: Младен Вучковић

Компанија Carlsberg домаћин
нашим студентима

Седмодневна стручна екскурзија
у Немачкој

ФОТО: Архива Департмана

Студенти четврте године и студенти мастер студија
Инжењерства заштите животне средине и студенти треће
године студијског програма Чисте енергетске технологије
су крајем маја, у организацији Департмана за инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду, посетили
Постројење за пречишћавање отпадних вода града Суботице
и Биогасну електрану „Гаковац“ д.о.о. у Старој Моравици. Уз
стручно и професионално вођење, студенти су имали прилику
да виде и упознају се са принципима рада новог пречистача
отпадних вода града Суботице, који је, са повећаним
хидрауличким и органским оптерећењем, терцијалним
пречишћавањем и са третманом примарног и секундарног
муља пуштен у рад 2009. године. Студентима су представљене
све технолошке операције, оптимизација и вредности
процесних параметара Постројења. Током стручне посете,
главни технолог на Постројењу студентима је посебан акценат
ставио на могућност искоришћења стабилизованог муља, као
секундарне сировине за компостирање или фиторемедијацију,
као најсавременијег правца зелених технологија и одрживог
развоја коме ЈКП „Водовод и канализација” константно тежи.
Изузетно занимљив део стручне посете студентима је био
обилазак Биогасне електране која има инсталисану снагу од 2
MW електричне енергије.

Аутор текста: проф. др Маја Турк-Секулић

Студенти посетили Термоелектрану у
Угљевику и Еко-топлану у Бања Луци
ФОТО: Архива Департмана

У оквиру предмета Системи за управљање заштитом животне
средине, студенти треће године Инжењерства заштите
животне средине посетили су пивару Carlsberg и добили
прилику да се упознају са радом компаније, са акцентом на
област константног унапређења одрживости пословања и
контроли утицаја на животну средину. Студенти су имали
прилику да обиђу производни погон ове модерне фабрике
и да се упознају са великим бројем различитих процесних
операција и апарата, при чему је брига о животној средини
интегрисана у све аспекте њиховог пословања. То се
препознаје, пре свега, кроз очување природних ресурса
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посетили термоелектрану у Угљевику и топлану на
биомасу (сечку) у Бања Луци. Стручна екскурзија је
организована у циљу стицања практичних искустава
и бољег упознавања студената са опсегом њихових
задужења на будућим радним позицијама као будућих
дипломираних инжењера. Претежна делатност предузећа
Рудник и термоелектрана „Угљевик” а.д. је производња
електричне енергије и експлоатација угља. Другог дана
боравка студенти ФТН-а су посетили ЕКО топлане у Бањoj
Луци. Укупна инсталисана снага постројења је 49MW,
којима се обезбеђује производња топлотне енергије за
грејање 20.000 корисника. Александар Петровић, студент
IV године на смеру Енергетика и процесна техника био
је презадовољан оним што је видео. „Јако ми се свиђа
топлана зато што је модернизована и има велики степен
аутоматизације. Имали смо прилику да научимо много
нових ствари када је функционисање оваквих система у
питању” - наводи Александар. Његовом колеги Милошу
Несторовићу се свидело то што топлана као енергент
користи чисту зелену енергију. „На сваком кораку можемо
видети ефекте глобалног загађивања. Мислим да је ово
права ствар и да треба тежити томе и наставити у том
правцу” – оцењује Милош.

Аутори текста: проф. др Бранка Гвозденац

Урошевић и Жељко Влаовић

ФОТО: Архива Департмана

Студенти IV године Департмана за енергетику и процесну
технику и студијског програма Чисте енергетске технологије
су приликом дводневне стручне студентске екскурзије

ФОТО: Архива Департмана

У оквиру пројекта „LogEng“ који се сваке године
реализује у организацији Департмана за механизацију и
конструкционо машинство, Универзитета примењених
наука Јужна Вестфалија из Мешеде и Универзитета
Рур из Бохума из Немачке, организована је стручна
екскурзија у Немачкој за студенате завршне године
Механизације и конструкционог машинства. Кроз
овај пројекат студенти стичу знања и искуства из
пројектовања машина унутрашњег транспорта, тј. из
интралогистике, а током једнонедељне студијске посете,
коју су предводили проф. др Сања Бојић и асистент
Никола Иланковић, студенти ФТН-а су имали приликe
да сарађују са својим колегама из Немачке на студији
случаја планирања и развоја фабрике и логистичких
система. За њих је организовано туристичко разгледање
града Дизелдорфа, а затим су у граду Мешеде имали
радионице у оквиру пројекта „LogEng“, на којима су са
студентима из Немачке симулирали логистичке процесе
помоћу софтвера и бирали најоптималнија решења.
Потом су обишли Транспортну фабрику у Мешеди, након
чега је уследила посета Универзитету Рур из Бохума.
После успешних радионица стигао је и дан за одмор и
одлазак на излет до језера Хенеси, где су посетили и
адреналински парк у Витенбергу. Затим је организована
стручна посета фабрикама „Invite GmbH“ и „Covestro“, а
на крају туристичко разгледање Келна где су студенти
имали прилике да се упознају са културно-историјским
наслеђем овог града. Током екскурзије договорена је
сарадња између овог департмана ФТН-а и Универзитета
примењених наука Јужна Вестфалија из Мешеде, у
оквиру које ће наши студенти имати прилике да проведу
семестар или два у Немачкој. Такође, договорена је
могућност стучне праксе наших студената у Немачкој
током које би се упознали са модерним тенденцијама у
производњи и логистици.

Аутор текста: Никола Иланковић

Мирко Калањ, студент Департмана за механизацију и конструкционо машинство, допринео раду једног од највећих
италијанских произвођача пнеуматских вентила

Иницијативом и знањем нашег
студента до међународних пројеката у
Италији, Словачкој и Ирану
За Мирка Калања, нашег студента
језике, био сам сигуран и уверен
треће године Механизације и
да ће пут у Иран бити занимљив,
конструкционог машинства, ова
несвакидашњни и веома користан
струка представља велику љубав и у
за развој стручних вештина.
поље његовог интересовања спадају
Предосећај ме није варао. Тамо сам
различити аспекти ове области, од
посетио главни продајни центар за
пољопривредних машина све до
технику и индустријске производе
пнеуматике, машинске обраде метала и
и закључио сам да у Техерану свако
дрвета, конструисања и израде машина
зна где се шта продаје. Продавнице
и уређаја са нагласком на примени
су распоређене, такорећи, по
савремених електронских технологија.
браншама. У једном делу града се
Зато он доноси одлуку да контактира
налазе продавнице електрорасвете,
ФОТО: Приватна архива
италијанску компанију AZ Pneumatica,
у другом делу града продавнице
која спада међу највеће италијанске
рачунара и информатичке
произвођаче пнеуматских вентила и опреме, са жељом
опреме, у трећој улици продавнице пнеуматике и
да оствари сарадњу и стручну праксу. Од тог тренутка
хидраулике. Такође, посетио сам две фирме које раде
за Мирка су се отвориле велике могућности и многе
као подизвођачи за највећег произвођача возила у
пословне понуде. У интервјуу за ФТН новине Мирко нам
Ирану, предузеће Iran Hodro, које у Ирану производи
преноси своја искуства рада на различитим пројектима у
цео низ возила под француском лиценцом. За то
иностранству.
предузеће ће бити намењени вакуум-вентили које
- Дошао си на идеју да се обратиш једној
сад конструишем и чији сам прототип тестирао код
италијанској компанији која је успешна у твојој
подизвођача. Планира се увођење нове монтажне
области. Шта је даље уследило?
линије за производњу возила. На свакој линији ће бити
На моје велико изненађење, након пар дана ми се из
уграђена по једна батерија мојих модуларних вентила.
компаније AZ Pneumatica јавио директор Одељења
Велика ће ми бити част ако се овај пројекат оствари, јер
за међународну трговину, који већ добро познаје
ће ми вероватно отворити врата и за друге делатности у
Србију и Нови Сад. Можда је и због тога уз велико
области индустрије.
одушевљење прихватио мој предлог и од тада сам започео
Упознао си Иран, његов народ и културу. Како ти
истраживања у вези са пројектом вакуум-вентила великог
се допало?
протока који се може инсталирати у низ, без потребе
Људи у Ирану су веома гостољубиви и љубазни.
коришћења црева и прикључака за спајање вентила.
Због тога сам имао и могућност да са пословним
- Шта си тачно радио на пројекту за који су те
партнерима посетим цео базар у Техерану, путујем
ангажовали?
возом до Каспијског језера и да се попнем жичаром на
Постојећи вакуум вентили на тржишту су намењени
надморску висину од 3.900 метара. Посетио сам и једну
појединачној инсталацији. Вентил који сад конструишем
иранску породицу и пробао
био би компактнији и понудио би велику уштеду
сам њихову преукусну
простора при инсталацији, без губитка ефикасности.
домаћу храну.
- Какви су твоји даљи
Основна изведба би била као вентил 3/2, са пнеуматским
планови?
или електропнеуматским (соленоидним) управљањем.
Овај студијски програм
Такође сам израдио функционалну макету пнеуматски
сам одлучио да упишем,
управљене роботске руке, која је у мају 2019. године
поред своје љубави према
изложена на штанду исте италијанске фирме на
машинству, због чињенице
Међународном сајму технике у словачком граду Нитра.
да су машински инжењери
- Током трајања ове сарадње, добио си и понуду да
у садашњој тржишној
посетиш Иран. Да ли си лако донео ову одлуку и
ситуацији веома тражени
каква су ти пословна искуства из Ирана?
и јер им се пружају многе
Изазов је био велики за мене, али одлучио сам да га
могућности, што се за мене
прихватим. Пут у непознато ме одувек привлачи, јер је
показало као потпуно тачно.
најбоља прилика да научим нешто што може употпунити
Ово путовање ме је веома
моје знање и донети нове идеје за развој и напредак
мотивисало да наставим свој
моје личности и мог рада. Будући да сам путовао са
рад, а моја жеља је да оснујем
директором извоза ове компаније који зна многе
своју фирму, која ће се
бавити конструисањем
машина и израдом
компоненти за
индустрију. Мислим
да ће ми партнерство
са међународним
компанијама бити
шанса да се моји
производи пласирају и
на иностраним већим
тржиштима.
 Аутори текста:

Мирко Калањ
 и Дарија Медвецки
ФОТО: Приватна архива
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Злато у рукама роботичара са ФТН-а
Тим студената четврте године Мехатронике ФТН-а,
PMG robotics, однео је прво место на овогодишњем
такмичењу ЕУРОБОТ 2019 у Француској и тиме
Србију учинио најбољом у овој области међу
екипама из целог света. Након пет такмичарских
рунди, наш златни тим пласирао се у разигравање
(play-off) са још седам тимова, да би у финалном
мечу однео титулу првака победивши руски тим
Reset са Skoltech космичког центра, Института за
науку и технологију из Москве. Тим професора
са Департмана за индустријско инжењерство и
менаџмент који су припремали студенте истичу
да је ово 19. пут да студенти ФТН-а представљају
Србију на ЕУРОБОТ-у и да су сваке године имали
запажен успех, заузимајући више пута друго, треће
и четврто место. „Ове године наши студенти су
Србију учинили прваком у овој области у веома
јакој конкуренцији земаља света, и када је у
питању знање, и када је у питању опрема од које
су сачињени роботи“ – наводи доц. др Јовица
Тасевски. Према речима проф. др Бранислава
Боровца за ово такмичење студенти су се вредно
спремали више од пола године и интензивно
улагали напоре да своју земљу што боље представе
у светској конкуренцији. „Оваквим успесима су
наши роботичари, поред знања, показали и своју
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истрајност и посвећеност решавању
задатка. Свако може једанпут да
направи успех, али када он долази у
континуитету, то је доказ да је добар и
квалитетан рад иза њих, што нас веома
радује“ – истиче проф. др Бранислав
Боровац. Проф. др Бојан Лалић,
директор Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмент овом
приликом за ФТН новине говори да
је на своје студенте поносна Школа
роботике, Департман и Факултет
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техничких наука. „Сигуран сам да ће им ова победа
отворити многе прилике у будућности. Када
постоји област у коју се улажу милијарде и која је
синоним савременог приступа науци и дигиталној
трансформацији индустрије - а то је роботика, и
када се попнете на највише место на такмичењу са
себи сличнима, а ипак са не тако добром идејом
и реализацијом као што је ваша, онда речи само
спутавају сјај одличја” - наводи професор Лалић
и додаје да је ова победа доказ интелигенције,
снаге, воље, снова, знања и љубави студената

према технологијама, која отвара нове
хоризонте за такмичења у будућности.
„Награда ће свакако бити посао који
волите и који вам омогућава да сви они
које волите лепо живе са вама. Поносни
родитељи знају колико је то важно и
колико им ови тренуци значе“ – наводи
проф. Лалић. ЕУРОБОТ 2019 је одржан
у граду Ла Рош сир Јон од 30. маја до 1.
јуна и окупио је 33 тима из 16 земаља:
Европе, Африке, Азије и Северне
Америке. Србију је представљало три
тима која су победила на Националном
такмичењу: PMG robotics, Memristor
и Probotech са Факултета техничких
наука. Тема овогодишњег такмичења била је Atom
factory, у част Дмитрију Мендељејеву, великом
хемичару, који је пре 150 година револуционарно
променио наша схватања материје и направио
класификацију хемијских елемената, а роботи
су имали задатак да на терену изведу акције које
симболично представљају експеримент, врше
класификацију и мерење атома, и још многе друге
ствари потпуно аутономно.
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Наш студент Никола Тодоровић освојио прво место у најтежој дисциплини кик-бокса - К-1

УНС-у и ФТН-у донео
злато са шампионата
у борилачким
спортовима европских
универзитета
На недавно завршеном шампионату
у борилачким спортовима европских
универзитета „EUSA Combat Championships“ одржаном у Загребу, наш студент
Рачунарства и аутоматике Никола
Тодоровић освојио је златну медаљу за
Универзитет у Новом Саду, представљајући
Факултет техничких наука. На овом
такмичењу које се реализује под окриљем
EUSA организације (European University Sport Association) учествовали су
представници 170 универзитета из целе
Европе, а Никола је представљао УНС,
односно ФТН у дисциплини К-1, која
представља најтежу дисциплину кикбокса, у категорији -75 кг. „Велико ми је
задовољство што сам имао прилику да
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представљам свој универзитет и факултет на
овако великом такмичењу и уз то да освојим
најсјајнију медаљу. Овај успех ме подстиче
да се још више трудим и то је увертира у
оно што следи, а то је Светско првенство
које ме очекује средином октобра где се
надам истом резултату“ – наводи Никола.
Никола је стандардни репрезентативац
Кик-бокс савеза Србије. Био је јуниорски
светски првак у кик-боксу, вишеструки је
првак Србије и освајач бронзане медаље на
прошлом Европском првенству за сениоре.
Уз све своје спортске активности, Никола је
успешан студент друге године ФТН-а који
испите полаже у року.
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Управа Факултета техничких наука организовала је свечани
пријем шампиона Николе Тодоровића, честитавши му на завидним
резултатима које остварује како у спорту тако и у студирању.
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