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новине

Пуно здравља и личне среће у 2022. години

Свако од нас има своје жеље и
снове, ако сањамо, једног дана
ћемо и досећи наш сан

„професори нису ту због студената,
већ су и једни и други ту због науке“
Драги чланови породице ФТН, можда је
мало неуобичајено да у овим свечарским
тренуцима то кажем, али осећам потребу
да изразим велику захвалност онима
који нису више са нама, а уградили
су део себе у темеље тврђаве успеха,
коју смо у обавези да и даље јачамо и
надограђујемо, без обзира на тешкоће и
околности под којима радимо.
Промене, једина извесна константа и
02

ФТН

НОВИНЕ

императив сваког времена, посебно
су наглашене у последњих пар година.
Промене, више него икад до сада, мењају
парадигму живота савременог човека,
па тако и образовања отварајући још
једно питање, још колико дуго ће екрани
раздвајати студенте и наставнике?
Заборавили смо шта је то универзитет
и шта значи студирати. Многи од нас
почињу да размишљају да је онлајн

студирање будућност универзитета.
Управо због тога желим да се присетимо
мисли немачког политичара и филозофа
Хумболта (А. Хумболт (1767-1859) који
је универзитет резервисао за „чисту
науку“. Односно, сматрао је да једино та
„чиста наука“ у правом смислу образује,
будући да наука, као ни образовање,
„није свршена ствар коју треба изнаћи,
већ нешто недовршено за чим се вечно
трага“. Интересантно је споменути
да је Хумболт основао 1810. године
Универзитету у Берлину, конципирајући
га према визији академског образовања
као јединства слободног истраживања
и студија чије курсеве бирају сами
студенти. У том јединству учења и
истраживања учење постаје сараднички
подухват, у којем „професори нису ту
због студената, већ су и једни и други ту
због науке“. Студенти треба да постану
аутономни појединци и грађани света
развијајући властиту моћ расуђивања
у окружењу академске слободе.
Анализирајући Хумболтово дело,
уважени наш филозоф, Предраг Крстић,
говори о томе да би студенти толико
били „производ“ универзитета, колико
би уживали прилику да “произведу” себе,
да изграде индивидуални карактер,
изаберу властити пут и постигну
самоодређење одговорном употребом
разума.
У складу с тим, и организација
универзитета проистиче из само два
захтева: самоћа и слобода. Академска
слобода се односи на независност
универзитета од спољних утицаја
и ограничења, било власти било
економских прилика. То подразумева
извесну корпоративну аутономију упркос
финансирању државе: иако је држава
главни учесник у просветном процесу,
она би требало да се саморазвлашћује
када је реч о универзитету и буде јемац
његовог оперисања у складу са научним
начелима радозналости и слободе
истраживања, насупрот тржиштем

или државним разлогом руковођеним
принципима.
Унутрашња слобода се односила
на безусловну академску слободу
у испитивању света, и наставника
и студената, слободу избора и
организације студија, не би ли
се обезбедила отворена, јавна и
непрестана комуникација професора
и студената. Сврха слободе коју ужива
студент да бира наставу коју похађа је
изоловање од свакодневног живота

у доба сазревања и омогућавање да
изабере проблем истраживања – чије
решавање ће га осудити на самоћу.
Предавања и курсеви нису толико битни
колико посвећивање одређених
година себи и науци, поред вршњака,
уз свест да постоје већ „остварени“ такви
посвећеници уздизању и ширењу науке у
„академској заједници“.
И на крају, након ових озбиљних речи,
драги студенти, колеге, колегинице и сви
запослени, као чланови јединствене

велике породице која се зове ФТН,
желим Вам пуно здравља и личне среће у
2022. години. Свако од нас има своје жеље
и снове, ако сањамо, једног дана ћемо и
досећи наш сан. Мој сан је да се идуће
2022. године поново сви заједно окупимо
у аулама, амфитеатрима, учионицама и
лабораторијама нашег факултета и да
поново на паузама предавања заграје
ваши гласови, а да Ваши осмеси наш
живот учине лепшим.

проф. др Срђан Колаковић

Ново пословодство ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Проф. др Срђан Колаковић, изабран је
за новог декана Факултета техничких
наука на 30. седници Савета Факултета
техничких наука која је одржана 19.
фебруара 2021. године. Чланови Савета
гласали су тајно за новог декана и остале
чланове пословодства нашег факултета,
који су овом органу предложени од
стране Наставно-научног већа. Проф.
др Срђан Колаковић који је ступио на
дужност декана 1. октобра 2021. године,
изабран је апсолутном већином са 26
гласова за и једним неважећим листићем.
На свечаној седници Савета Факултета
техничких наука одржаној 1. октобра
2021. извршена је примопредаја дужности

између претходног декана, проф. др
Радета Дорословачког и новог декана
нашег факултета, проф. др Срђана
Колаковића, а такође представљен је
и продекански тим проф. Колаковића
који ће у наредне три године чинити
пословодство ФТН-а: проф. др Дарко
Стефановић, продекан за науку
и међународну сарадњу, проф. др
Александар Купусинац, продекан
за наставу, проф. др Борис Думнић,
продекан за финансије и развој и проф.
др Себастиан Балош, продекан за
инвестиције и сарадњу са привредом.

Аутор текста:

Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
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НОВОГОДИШЊЕ ПОРУКЕ ПРОДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА

Радујемо се будућим данима у ко
Проф. др Дарко Стефановић
Продекан за науку и међународну
сарадњу
Драги студенти и колеге, иза нас је
још једна веома изазовна година,
коју смо, онако како ми то умемо успешно завршили. И ове године смо
показали, у областима свих научних
и инжењерских дисциплина које
изучавамо, да смо спремни да сваки
изазов, не само пребродимо, већ и из
њега створимо иновације. Факултет
техничких наука потпуно несметано
ради у свим својим областима науци, настави, а многи процеси су

унапређени. Ово показује посвећеност
наших запослених, способност да
се као инжењери прилагодимо и
жељу наших студената да једног дана
иновирају и развијају у духу највишег
квалитета. У наредној години желим
вам здравље, радост, лепоту стварања
и изазове који ће нас подстаћи на
даљи развој, а што мање оних који
нас раздвајају. Свима нам желим пун
Кампус у наредној години. Срећна
Нова година и празници!

Проф. др Александар Купусинац
Продекан за наставу
Драге колегинице и колеге, настава
у току 2021. године на Факултету
техничких наука у Новом Саду се
изводила по комбинованом моделу. Већи
део наставе се изводио у онлајн режиму
путем платформе MS Teams, а мањи део
у просторијама Факултета. Могућности
MS Teams платформе су прилагођене
потребама ФТН, обезбеђујући да
Факултет може да функционише, чак
и у случају потпуне обуставе редовне
наставе због пандемије изазване
вирусом COVID-19. ФТН је благовремено
и спремно реаговао на догађаје у

2021. години и настава се изводила на
најбољи могући начин. На тај начин је
и у овој години остварен главни циљ
и кључ успеха нашег факултета, а то
је квалитетна и добро организована
настава. Искрено се надам да ће се
епидемиолошка ситуација у 2022. години
поправити и да ћемо све више имати
наставе у учионицама и амфитеатрима. У
светлу тога, свим студентима, наставном
и ненаставном особљу ФТН-а желим
добро здравље, срећу и успех, али и
мирнију, спокојнију и лепшу Нову 2022.
годину.

Проф. др Борис Думнић
Продекан за финансије и развој
Драге колегинице и колеге, како су
празници пред нама, присећамо се
године и свих догађаја који полако
остају иза нас. Право је време је да се
захвалимо на указаним приликама,
постигнутим резултатима као да
и даље развијамо нашу сарадњу
и унапред се радујемо будућим

данима у којима ћемо удружити
наше знање. Нека Нова година буде
обојена радошћу, просперитетом и
посвећеношћу којом свако од нас
гради себе, градећи на тај начин
друштво најбољих. Срећна Нова
година и наступајући Божићни
празници.

ојима ћемо удружити наше знање
Проф. др Себастиан Балош
Продекан за инвестиције и сарадњу
са привредом
Драги студенти, поштоване колегинице
и колеге, обраћам вам се са измешаним
осећањима… С једне стране,
пандемија се одужила и резултовала
Факултетом готово без жамора и смеха
студената, дружења, интеракције са
нама наставницима на предавањима
и вежбама. Скоро се више не чују
шкрипање креда по таблама наших
амфитеатара и учионица, питања
и одговори како на предавањима и
вежбама, тако и на испитима… Како
гласи текст песме једног нашег старијег
репера: „идеја нема у комфору“, а
Ниче тврди „шта ме не убије чини
ме јачим“, тако би и ова ситуација
могла да резултује и нечим добрим,

иновативним и креативним. Код колега
и студената видим једну нову енергију
и ентузијазам због почетка нормалног
извођења дела наставе. У складу с тим,
велику наду ми улива интересовање
многих компанија за студенте ФТН-а,
којима се нуде праксе, стипендије и
запошљавање. Нуди се и сарадња са
самим Факултетом техничких наука, у
виду заједничких развојних пројеката,
донација опреме и инвестиција, што је
деценијама реалност на институцијама
према којима ФТН гледа као на узоре.
Драги студенти, поштоване колегинице
и колеге, желим вам пуно стрпљења,
толеранције, идеја, енергије и наравно
здравља у Новој 2022. години! Живели!

Директори департмана Факултета техничких наука
О организацији, раду и развоју наших 13 департмана у наредне три године бринуће се:
проф. др Дејан Лукић, директор Департмана за производно машинство
проф. др Јован Дорић, директор Департмана за механизацију и конструкционо машинство
проф. др Мирослав Кљајић, директор Департмана за енергетику и процесну технику
доц. др Сања Ожват, директор Департмана за техничку механику
проф. др Мирјана Дамњановић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
проф. др Милан Видаковић, директор Департмана за рачунарство и аутоматику
проф. др Игор Пешко, директор Департмана за грађевинарство и геодезију
проф. др Драган Јовановић, директор Департмана за саобраћај
проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, директор Департмана за архитектуру и урбанизам
доц. др Немања Тасић, директор Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
проф. др Дејан Убавин, директор Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
проф. др Немања Кашиковић, директор Департмана за графичко инжењерство и дизајн
проф. др Небојша Ралевић, директор Департмана за опште дисциплине у техници
ФТН
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Huawei Technologies и ФТН потписали споразум о сарадњи

Подршка младим талентима у развоју својих
потенцијала за ICT област
Компанија Huawei Technologies и
Факултет техничких наука потписали
су Споразум о сарадњи 16. септембра
2021. године са циљем пружања
подршке младим талентима да
развију своје потенцијале у области
информационо-комуникационих
технологија (ICT). Овај споразум
је на свечаности одржаној у Музеју
науке и технике у Београду, у име
компаније Huawei потписао Чен
Чен, директор компаније у Србији, а
у име ФТН-а тадашњи декан, проф.
др Раде Дорословачки. У присуству
господина Бранка Ружића, првог
потпредседника Владе и министра
просвете, науке и технолошког
развоја, поред ФТН-а, ова компанија је
потписала споразуме и са Факултетом техничких
наука из Чачка и Криминалистичко-полицијским
универзитетом. Том приликом министар Ружић је
истакао значај потписаних споразума о сарадњи.
„Желим да изразим задовољство што су потписани
овако важни споразуми који ће унапредити
систем високог образовања у Србији, допринети
размени знања и унапредити рад на заједничким
пројектима, кроз побољшање дигиталних
компетенција младих“ – истакао је министар

технологија, најважнији ресурс за
будућност. Уочи потписивања овог
споразума проф. др Раде Дорословачки,
тадашњи декан ФТН-а, подсетио је на
значај потписаног споразума и изразио
велико задовољство тим поводом. „Наш
факултет је пионир у свету у стварању
симбиозе наставе, науке и сарадње са
привредом. Баш због тога, свесни смо
колико је ова сарадња важна. Компанија
Huawei препознала је потенцијал нашег
факултета - имамо кадрове, стварамо
највећи број инжењера из ИТ струке
и вештачке интелигенције“ - рекао
је професор Дорословачки. У свом
досадашњем раду, компанија HuaФОТО: Huawei
wei континуирано је посвећена улагању
у образовање и развијању младих талената у области
Ружић. Господин Чен Чен, директор компаније
информационо-комуникационих технологија
Huawei у Србији навео је да је ова компанија
кроз разне пројекте. Основни циљ је унапређење
поносна на потписане споразуме о сарадњи који
дигиталних вештина младих како би постали део
ће допринети размени знања стручњака из ове
савремног дигиталног окружења, али и изградња
области, али и омогућити реализовање нових
екосистема информационо-комуникационих
сјајних пројеката у будућности. „Надамо се да ћемо
технологија уз подршку и сарадњу са свим
на овај начин побољшати дигиталне вештине
заинтересованим странама. Пројекти имају за циљ да
младих и подстаћи их да пронађу страст према
обезбеде дугорочну и одрживу платформу за младе у
науци и спремност да је истражују” – закључио
региону и подстакну их да раде у ICT сектору.
је Чен Чен и додао да је образовање, које је данас

Извор: Дневник
уско повезано са коришћењем најмодернијих

Једна од водећих глобалних компанија у аутомобилској индустрији Brose у посети ФТН-у

Ускоро нове прилике за праксу
и запошљавање за наше студенте

Представници немачке компаније Brose која на 65
локација у 24 земље света запошљава око 25.000
запослених, посетили су Факултет техничких наука
у петак, 14. маја 2021. године у циљу дефинисања
предстојеће сарадње. Делегацију Brose-a чинили су:
Артур Шмит, руководилац јединице за термичко
управљање, Јицел Аталај, вођа тима електронике,
Недељко Цимеша, вођа тима тестирања и Лука
Јаничић, систем инжењер за електронику,
тренутно на докторским студијама на Департману
за енергетику, електронику и телекомуникације.
Састанку су онлајн путем присуствовале:
Кристина Вујков, вођа тима развоја производа,
Татјана Јаковљевић, директор HR службе, као и
инжењери матичне компаније Brose у Немачкој,
ради представљања могућности запошљавања
наших студената. У име домаћина госте је дочекао

проф. др Борис Думнић, продекан
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
за финансије и развој ФТН-а и шеф
Катедре за енергетску електронику
и претвараче. Присутни су били и:
проф. др Мирослав Кљајић, директор
Департмана за енергетику и процесну
технику, проф. др Нинослав Зубер, шеф
Катедре за машинске конструкције,
транспортне системе и логистику,
проф. др Слободан Дудић, шеф
Катедре за мехатронику, роботику
и аутоматизацију, проф. др Драган
Милићевић, проф. др Стеван Грабић и
доц. др Владимир Поповић са Катедре
компаније Brose и Факултета техничких наука који
за енергетску електронику и претвараче и Оливера
ће отворити могућности студентима за обављање
Шулц из Службе за међународну сарадњу. Након
стручне праксе, израду завршних радова са темама
детаљног представљања потенцијала ФТН-а на
од интереса за обе стране, као и за опремање
пољу развоја и истраживања и
лабораторија и рад на заједничким пројектима.
области из којих наши студенти
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Аутор текста: Милана Вртунски
стичу знања, презентације Brose
компаније и плана запошљавања
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
квалитетних инжењера, уследио
је обилазак новоизграђеног
објекта Научно-технолошког
парка а гости су, поред професора
и асистената разговарали и са
студентима ФТН-а. Као резултат
посете договорено је потписивање
Споразума о сарадњи између
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Престижна јапанска компанија NIDEC озваничила сарадњу са ФТН-ом

Наши инжењери приоритетни избор водећег светског
произвођача електромотора
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Високи представници компаније NIDEC посетили
су Факултет техничких наука 8. априла 2021.
године како би озваничили сарадњу са нашим
факултетом и, циљано, нашим студентима
представили могућности запошљавања у овој
престижној јапанској компанији у будућности.
У оквиру свечаности размењени су Споразуми о
пословно-техничкој сарадњи што је ФТН, који је од
стране ове компаније препознат као приоритетни
извор високообразованих квалитетних инжењера,
учинило првом високообразовном институцијом у
земљи и региону са којом NIDEC започиње овакав
вид сарадње. Том приликом, господин Јун Секи,
председник NIDEC-а који ужива велико поштовање
у пословном свету на глобалном нивоу, одржао је

предавање циљано за студенте Факултета
техничких наука и представио рад и планове
ове компаније на тржишту које отвара у
нашем граду. Поред присутних у Свечаној
сали Факултета овај догађај је пратило
преко 200 наших студената путем MS Teams
платформе. Догађају су, поред господина
Секија присуствовали високи представници
компаније NIDEC господин Тошико Саито,
председник компаније Nidec Elesys Corporation, и потпредседници NIDEC-a господин
Shingo Tsuji и господин Кинтаро Изумида.
Својим присуством догађај су увеличали
и представници Града Новог Сада на челу
са градоначелником господином:
Милошем Вучевићем, др Предраг
Филипов, бивши амбасадор Србије и
Црне Горе у Јапану и представници
Развојне агенције Србије. У име
Факултета техничких наука присутне
је поздравио проф. др Борис Думнић,
продекан за финансије и развој ФТН-а.
Подсећамо да је компанија NIDEC,
која се бави производњом електромотора за различите потребе и има 296
испостава које се налазе, осим у Јапану,
и широм: Азије, Европе и Америке,
одабрала да у Новом Саду гради један

од својих највећих производних центара у Европи.
Долазак ове компаније у Нови Сад најављиван
је као револуција у реиндустријализацији, а
компанија би, према ранијим најавама, требало
да уложи око 1,9 милијарди долара у изградњу
фабрике. Поред фабрике, NIDEC у Новом Саду
гради и центар за истраживање и развој и
запошљаваће велики број наших инжењера.
Реализација онлајн преноса предавања била је
омогућена захваљујући опреми набављеној на SENVIBE Erasmus+ пројекту, финансираном од стране
Европске комисије.



Аутори текста: Милана Вртунски и
Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Добар посао у ИТ-у
За серијал Добар посао, који се емитује у оквиру
документарно-образовног програма Радиотелевизије Војводине, велики број наших актуелних
и бивших студената, професора и асистената
говорио је на тему перспективности запошљавања
инжењера Факултета техничких наука који су се
определили за студијске програме из области
ИТ-а. Наши бивши студенти, који данас раде у
различитим успешним глобалним, међународним

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

и домаћим ИТ компанијама, преносили су своја
искуства о томе како им је стечено знање помогло да
се добро позиционирају на тржишту рада, а затим
и у свакодневном обављању посла на различитим
позицијама. Том приликом пружали су и значајне
савете за будуће инжењере који желе да се остваре у
овој области. Од професора и асистената гледаоци
РТВ-а су имали прилику да чују више детаља о самим
студијским програмима и на који начин се развијају
и свакодневно иновирају у складу са трендовима и
потребама тржишта, док су студенти докторских
студија објашњавали зашто су се одлучили да се
области ИТ-а посвете са научноистраживачког
аспекта кроз своју академску каријеру. У укупно
четири емисије посвећене овој теми учествовали
су представници: Департмана за рачунарство и
аутоматику, Департмана за енергетику, електронику
и телекомуникације и Катедре за информационокомуникационе системе Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмент који реализују студијске
програме у области ИТ-а.


ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
ФТН
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Велики успех и својеврсно признање за досадашњи научноистраживачки рад

Наши професори поново међу 2%
најцитиранијих научника у свету

Професори Факултета техничких
наука, емеритус Теодор Атанацковић,
др Ивана Ковачић и др Ливија
Цветићанин, рангирани су међу првих
2% најцитиранијих научника у свету
према истраживању које је предводио
престижни Универзитет Стенфорд.
Крајем 2020. године, Универзитет Стенфорд је
објавио листу најцитиранијих научника у свету
према цитираности у 2019. години. На листи се
налази укупно 63 научника из Републике Србије,
међу којима је девет са Универзитета у Новом
Саду. Поред проф. Атанацковића, проф. Ковачић
и проф. Цветићанин, са УНС-а су рангирани и
проф. др Сергеј Остојић, проф. др Неда МимицаДукић, проф. др Душан Јаковетић, проф. др
Момир Миков, проф. др Стеван Пилиповић и
проф. др Биљана Абрамовић. У оквиру истог
истраживања такође је објављена и листа

најцитиранијих научника у свету узимајући
у обзир цитираност током целокупне научне
каријере закључно са 2019. годином, на којој се
налази 49 научника из Републике Србије. Међу
њима су четири професора са Универзитета у
Новом Саду: проф. емеритус Теодор Атанацковић,
проф. др Ливија Цветићанин, проф. др Сергеј
Остојић и проф. др Биљана Шкрбић. Ове базе
података резултат су другог по реду истраживања
Универзитета Стенфорд у којем је пружен увид
у стандардизоване информације о цитираности,
h-индексу, hm-индексу прилагођеном
према коауторству, цитираности у радовима
према различитим ауторским позицијама и
композитном индексу. Истраживање такође даје
увид у метрику са и без аутоцитата, као и у однос
броја цитата и цитираних радова. Научници су
подељени у 22 научне области и 176 подобласти,
а посебне листе су креиране како би приказале
утицај током целокупне научне каријере
(закључно са 2019. годином) и појединачно у датој

календарској години (за 2019. годину), засновано
на подацима из базе Scopus на дан 6. маја 2020.
године. Полазна листа од 100.000 најцитиранијих
научника у свим дисциплинама, креирана на
основу композитног цитатног индекса, проширена
је истраживачима који се нису нашли на почетној
листи, али се налазе у првих 2% најцитиранијих
у њиховој подобласти истраживања и објавили
су најмање пет радова. На тај начин, коначна
листа најцитиранијих научника за цитираност
током њихове целокупне каријере садржи 159.683
имена, док листа према резултатима цитираности
у календарској 2019. години представља 161.441
најцитиранијег научника. Наведена рангирања
наших научника представљају велики успех
и својеврсно признање за њихов досадашњи
научноистраживачки рад, као и потврду
релевантности њихових истраживачких тема и
препознатљивости на међународној научној сцени.

Извор: Интернет страница


Универзитета у Новом Саду

Проф. Ивана Ковачић

ФОТО: Вања Мелник

Проф. емеритус Теодор Атанацковић
дипломирао je 1969. године на Машинском
факултету у Новом Саду, а последипломске
студије завршио је на Универзитету
Кентаки (University of Kentucky, Lexington,
Ky) у САД-у, где је 1974. године одбранио
докторску тезу. У периоду 1982-1983. био је
истраживач на Техничком универзитету
у Берлину као носилац истраживачке
стипендије Alexander von Humboldt. Од
1988. године је редовни професор Механике
деформабилног тела на Факултету
техничких наука, а од 2000. до 2006. године
био је шеф Катедре за техничку механику.
За дописног члана Српске академије наука
и уметности изабран је 2000. Године,
а за редовног 2009. године. Осим тога
био је управник Одељења за механику
математичког института САНУ од 2006. до
2010. године. Од 2015. године је секретар
Огранка САНУ у Новом Саду. У звање
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Проф. Ивана Ковачић јe дипломирала, магистрирала
и докторирала на ФТН-у у области мeханикe.
Боравила је на постдокторском усавршавању
у Институту за звук и вибрацијe Унивeрзитeта
у Саутeмптону, као и на студијском боравку на
Универзитету у Риму „Ла Сапиенца“ код проф. Ђ.
Реге, добитника престижне Љапуновљеве награде
за животно дело у области нелинеарне динамике.
Била јe гостујући профeсор на три универзитета
у Вeликој Британији: у Саутeмптону, Шeфилду и
Глазгову. Почасни је инострани члан Акадeмијe
наука и умeтности области Маркe у Италији. Њeна
истраживања обухватају нeлинeарне осцилаторе,
њихово понашање и пратeће фeномeне. Објавила јe
вишe од 80 радова у најбољим научним часописима,
углавном као први или једини аутор. Објавила јe као
аутор/уредник четири књиге на eнглeском јeзику, као
и 11 засебних поглавља на eнглeском јeзику. Уредник је
и један од аутора првог двојезичног српско-енглеског
речника термина из области вибро-акустике. Замeник
је главног и одговорног урeдника научног часописа

професора емеритуса Универзитета у Новом
Саду изабран је 2014. године, а годину
дана касније постаје председник Савета
докторских студија Факултета техничких
наука. Области истраживачког и наставног
рада професора емеритуса Теодора
Атанацковића су: механика непрекидних
средина, варијациони принципи механике,
механика материјала са меморијом облика,
вискоеластични материјали фракционог
типа, као и нелинеарни проблеми
стабилности и гранања положаја равнотеже
еластичних тела. Предаје, на докторским
студијама, предмет Метод научног рада,
за све студијске програме, и Одабрана
поглавља из механике као изборни предмет.
Објавио је два уџбеника на српском
језику, за основне студије и пет књига код
иностраних издавача (четири на енглеском
и једну на руском језику), као и више од 250
научних радова.

Journal of Sound and Vibration – најбољeг свeтског
научног часописа из њене научнe области. Била је
вишегодишњи урeдник за нeлинeарнe осцилацијe
у пет часописа са SCI листе. Интернационално
друштво за теоријску и примењену механику IUTAM
јој је доделило организацију првог икад IUTAM
симпозијума одржаног у Србији 2018.: „Коришћење
нелинеарне динамике за инжењерске системе”. Била
је члан оргaнизационих/научних одбора више од
30 међународних научних скупова. Учествовала је у
својству презентера/коаутора на преко 70 научних
скупова, а као предавач по позиву на 12 научних
скупова на четири континента. Учествовала је
и руководила бројним пројектима, укључујући
пројекте финансиране од стране Европске комисије и
привреде. Руководилац јe Цeнтра за вибро-акустичкe
систeмe и обраду сигнала ЦЕВАС на ФТН-у, који јe
има статус цeнтра изузeтних врeдности, добијен
2015. и 2020. годинe. Идејни је творац и руководилац
студијског програма првих мастер академских студија
из Вибро-акустичког инжењерства на УНС-у.

Проф. емеритус

Теодор Атанацковић

ФОТО: Приватна архива

Проф. Ливија Цветићанин

ФОТО: Приватна архива

Професорка Ливија Цветићанин је запослена
на ФТН-у од 1975. године где је радила у свим
наставничким звањима. Бирана је за редовног
професора за научну област теорија машина и
механизама, а пет година касније и за редовног
професора на механици. Докторирала је 1981.
године на Факултету техничких наука у Новом
Саду, а 2012. на Мађарској академији наука у
Будимпешти (Мађарска). До сада 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. Професорки Цветићанин је уручена
Награда „Растко Стојановић" Југословенског
друштва за механику за најбољи рад научника
млађих од 35 година 1986. године, а 1998.
године добија Октобарску награду Града Новог
Сада за изузетан допринос на пољу научног и
наставничког рада. 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. Професорка Цветићанин је
2018. године добила и Награду за животно дело
из области техничких наука. Као инжењер са
лиценцом интензивно је радила на пројектима
за потребе привреде и трансферу знања чиме је
постала препознатљива као стручњак за проблеме
вибрација машина и уређаја. Редовни је члан
Научног друштва Србије, Академије нелинеарних
наука Србије, Инжењерске академије Србије
и Мађарске инжењерске академије. Почасни
је професор Политехничког универзитета
у Темишвару (Румунија) и Универзитета у
Сегедину (Мађарска) и редовни професор Обуда
универзитета у Будимпешти (Мађарска). Била
је професор по позиву на Међународној школи
механике (CISM) у Удинама (Италија) и Докторске
школе нелинеарне механике на Универзитету Сао
Паоло (Бразил), а руководилац је и међународне
докторске школе на Обуда Универзитету у
Будимпешти (Мађарска).

Представници руског мултидисциплинарног међународног научног центра у посети ФТН-у

Обједињени институт за нуклеарна
истраживања партнер УНС-а
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Др Дмитри Камањин, директор за међународну
сарадњу Обједињеног института за нуклеарна
истраживања – ОИНИ (Joint Institute for Nuclear
Research) из Русије посетио је Факултет техничких
наука у циљу утврђивања најбољих могућности
за сарадњу између ове две институције у пољу
образовања и истраживања. У оквиру ове посете
која је реализована 21. октобра 2021. године, др
Дмитри Камањин је детаљно представио овај руски
институт, а проф. др Дарко Стефановић, продекан
за науку и међународну сарадњу ФТН-а активности,
истраживачке капацитете и потенцијале нашег
факултета. Састанку су присуствовали Љупчо
Хаџиевски, научни саветник са Института Винча
и координатор за сарадњу ОИНИ и МПНТР,
Светлана Богдановић, руководилац одељења за
међународне пројекте и програме из Министарства
просвете, науке и технолошког развоја Републике

за енергетику, електронику и телекомуникације.
На састанку је констатовано да обе институције
располажу значајним научним, истраживачким
и техничким капацитетима и да су потенцијали
сарадње ове две институције значајни, посебно што
се очекује да Србија ускоро постане пуноправни
члан ове организације. Сарадњу ће свакако
помоћи и олакшати и Информативни центар који
ОИНИ планира да отвори у Србији. Договорено
је да се наставе контакти између институција, а
представници ОИНИ су позвали представнике
ФТН-а да посете ОИНИ и детаљније се упознају са
Институтом. ОИНИ је међународна међувладина
научноистраживачка организација основана
Конвенцијом потписаном 26. марта 1956. године.
Налази се у Дубни, недалеко од Москве у Руској
Федерацији. Представља мултидисциплинарни
међународни научни центар који интегрише
фундаментална истраживања нуклеарне
физике, развој и примену нових технологија,
као и универзитетско образовање у релевантним
стручним областима. Као међународно признање
за изузетна достигнућа ОИНИ-а, елемент број
105 Мендељејевог периодног система назван је
Дубниjум.

Србије, као и др Миодраг Крмар са Природноматематичког факултета УНС-а као представник
Кабинета министра за иновације и технолошки
развој. У име Факултета техничких наука, поред

Аутор текста: Проф. др Миро Говедарица
проф. Стефановића присутни су били и проф.

и Дарија Медвецки
др Себастиан Балош, продекан за
инвестиције и сарадњу са привредом,
проф. др Александар Купусинац,
продекан за наставу, проф. др
Миро Говедарица, шеф Катедре
за системе, сигнале и управљање
и друге колеге са Департмана
за рачунарство и аутоматику,
представници Департмана за
енергетику и процесну технику,
Департмана за производно
машинство, Департмана за опште
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
дисциплине у техници и Департмана
ФТН
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Сергеј Куд-Сверчков одржао предавање ексклузивно за наше студенте

Први пут у историји Новог Сада ФТН
угостио активног космонаута

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Космонаут Сергеј Куд-Сверчков је 23. јуна 2021.
године одржао предавање на Факултету техничких
наука како би актуелним и будућим студентима
пренео своје искуство са МСС Експедиције 63/64
са које се, након 185 које је провео у орбити као
инжењер лета, у том тренутку вратио. Србија
је прва дестинација на коју се господин Сергеј
упутио вративши се са своје вишемесечне
експедиције коју је започео укрцавши се на
Међународну свемирску станицу 14. октобра
2020. године. Ово представља прву посету једног
активног космонаута Новом Саду и самим тим и
Факултету техничких наука, а у Србији је оваква
посета последњи пут реализована пре 52 године.
Поред господина Куд-Сверчкова, предавања су
одржале и Анастасија Степанова, истраживач
и будући космонаут који се припрема за далеко
путовање на Марс, као и Алена Кусменко, оснивач
добротворне организације UNITY из Русије.
Догађај, који је одржан у Свечаној сали ФТН-а,
пратило је укупно преко 300 студената, професора
и матураната захваљујући преносу уживо који
је организован путем платформе MS Teams.
Госте је дочекао тадашњи декан проф. др Раде
Дорословачки који је у име Факултета техничких
наука изразио велико задовољство што је руска
делегација издвојила време да нашим студентима
и професорима пренесе своје јединствено
искуство и знање, након чега је гостима укратко
представио Факултет. Студентима се обратила
и госпођа Драгиња Влк, одборница Скупштине
Града Београда, а догађају је присуствовала и
госпођа Адријана Месаровић, чланица Градског
већа за буџет, финансије и инвестиције Града
Новог Сада. Овом приликом космонаут Сергеј
је поделио искуства са своје експедиције и
објаснио улогу коју је имао као инжењер лета, а
учесници догађаја могли су да погледају и видео
који је сам снимао током боравка у орбити у
Сојуз МС-17 свемирској летелици заједно са
руским космонаутом Сергејем Ружиковим,
командиром Сојуз МС свемирске летелице, и
НАСА астронаутом Кетлин Рубинс. Такође, изнео
је и детаље са својих вишегодишњих припрема
које су укључивале и активности попут: скакања
падобраном, роњење, тренирање различитих
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ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Степанова је детаљно објаснила зашто је за
човечанство интересантан управо Марс. Као
примарни разлог навела је могућност да се
пронађу остаци живота због услова који владају
на овој планети. Говорила је и о међународним
екпериментима у којима је сама учествовала у
оквиру којих су се симулирали космички услови
у којима би научници истраживали облике
живота на Марсу, али и изучавале најадекватније
физичке и психолошке припреме људског
организма за одлазак изван граница Земљине
атмосфере. Присутни су имали многобројна
питања за госте, а двоје руских космонаута су
до детаља објаснили улогу и значај различитих
инжењерских струка без којих не би ни било
могуће истраживање свемира и проналажење
решења за различите специфичне проблеме
попут израде свемирских станица, проналажења
јединствених материјала, симулације летова у
космос и услова на Марсу, укључивања у научне
експерименте, итд.. Након ових излагања,
оснивач међународне добротворне организације
UNITY Алена Кусменко представила је
хуманитарне пројекте ове организације основане
у Руској Федерацији који су посвећени ширењу
арт-терапије и других пракси за унапређење
квалитета живота онколошких пацијената широм
Русије и света. Организација Unity објединила
је циљеве Роскосмоса и НАСА и амбасадори
ове организације су активни космонаути обе
организације међу којима су управо и Сергеј
Куд-Сверчков и Анастасија Степанова. Сергеј
се током боравка на Међународној свемирској
станици упознао са свемирским оделом Сањар
који су осликали онколошки пацијенти у 10
земаља и 20 градова укључујући и Београд. Тиме
се, после 60 година од постојања космичких
пројеката, први пут нешто из Србије нашло
у свемиру, а то су цртежи (жеље) српске деце
оболеле од рака. Овај пројекат је реализован
захваљујући сарадњи Unity-а и Роскосмоса у
априлу 2021. године, а на пројекту су учествовали
Пошта Србије, као друштвено одговорна
компанија, Нурдор организација и Институт за
онкологију. Предавање на Факултету техничких
наука одржано је у организацији Поште Србије,
такође, као део пројекта подршке деци оболеле
од рака у Србији. Реализација онлајн преноса
предавања била је омогућена захваљујући опреми
набављеној на SENVIBE Erasmus+ пројекту,
финансираном од стране Европске комисије.

начина преживљавања у пустињи и планинама.
Студенте је посебно изненадило што је као
најзначајнији елемент тренинга за одлазак
у свемир господин Сергеј навео учење кроз
посвећено читање различитих упутстава са којим
се читава припрема и започиње. Према његовом
мишљењу, инжењерство је најинтересантнија
професија захваљујући којој се креира и иновира
свет и са тим у вези је будућим инжењерима
пружио савет да уче што више како би били што
бољи, ако не и међу најбољима, без обзира за коју
су се инжењерску област определили. Космонаут
Куд-Сверчков биће проглашен за народног хероја
Руске Федерације и укупно је 124. руски космонаут
за тачно 60 година од када је први човек, Јуриј

Гагарин, у свемирској летелици отпутовао у
свемир. Будућа космонауткиња и
истраживач при Руској академији
наука Анастасија Степанова
је у оквиру свог предавања
говорила о току припрема на
Земљи пре упућивања у космос.
Присутни су имали прилику да
чују многобројне занимљивости
кроз историју, од првог одласка
човека у свемир, преко првог
експеримента који је почео
1967. године под називом
Година звезданих летова који је
симулирао лет као вид припреме
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
космонаута. Такође, госпођа
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Изузетни резултати и постигнућа крунисани престижном наградом “Др Зоран Ђинђић”

Доц. др Лука Стрезоски изабран за
најбољег младог научника
и истраживача у 2020. години
За овогодишњег лауреата прве Награде
„Др Зоран Ђинђић“ за младог научника
и истраживача за 2020. годину изабран је
др Лука Стрезоски, доцент на Факултету
техничких наука и шеф Катедре за
електроенергетику и примењено
софтверско инжењерство. Ово престижно
признање које додељује Фонд „Др Зоран
Ђинђић“ Универзитета у Новом Саду
младим научницима и истраживачима за
постигнуте изузетне резултате у области
науке и истраживачког рада за претходну
школску годину, доц. Стрезоском
свечано је уручено у Централној згради
Универзитета у Новом Саду 30. децембра
2020. године. У оквиру свечаности,
присутне је поздравила проф. др Сања
Подунавац-Кузмановић, тадашња
проректорка за наставу и студентске
активности УНС-а. У име Покрајинског
секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност, који је
традиционални финансијски покровитељ
Награде, присутне је поздравио
покрајински секретар проф. др Зоран
Милошевић који је доц. Стрезоском
свечано уручио ову награду. Квалитет
научних резултата младих научника
и истраживача са територије АП
Војводине се оцењује на основу научног
нивоа и значаја резултата, утицајности,
цитираности, параметара квалитета часописа
и конкретног научног доприноса кандидата
у реализацији резултата. Поред квалитета, у
оцени научноистраживачког доприноса узима
се у обзир и низ квантитативних показатеља.
Образложења за доделу ових награда за 2020.
годину представила је проф. др Биљана Шкрбић,
председница Одбора Фонда „Др Зоран Ђинђић“
Универзитета у Новом Саду. Овом приликом доц.
др Лука Стрезоски је истакао да је ова награда за
њега показатељ да се труд и залагање исплати.
“Чињеница да је то препознато даће нам крила
и ентузијазам да наставимо да се бавимо науком
у истом духу и да тиме допринесемо бољој и
здравијој будућности за генерације које долазе.
То и јесте основни задатак и обавеза једног
научника”- наводи др Лука Стрезоски и додаје да
су му на том путу велика подршка била породица,
његов истраживачки тим, али и сама институција
на којој ради, као и њени професори. “Желео бих
да се захвалим мојим родитељима, мом брату,
и мојој супрузи који су моја највећа подршка у
животу, и без чије подршке данас сигурно не бих
био овде. Што се научног аспекта тиче, мој отац
је мог брата и мене, од наше треће године живота
учио логици и математици, и на тај начин нам
усадио научни аспект погледа на свет, који нас
никада није напустио. Моја мајка се за то време
трудила да од нас направи часне и поштене
људе. Коначно, моја супруга и мој брат, јесу моји
саборци и подршка у сваком подухвату, и без

и снови ће, пре или касније, постати
реалност”. Ову награду доц. др Лука
Стрезоски добио је на основу изузетних
разултата које је постигао у области науке
и истраживачког рада. Конкретно, област
истраживања којом се доц. Стрезоски бави
је интеграција, моделовање и заштита
електроенергетских система будућности,
са великом количином обновљивих извора
енергије. Доц. Стрезоски је докторирао
са својих 27 година, 2017. године, са
просеком 10,00. Усавршавао се у УК-у и у
САД-у где је стицао различита знања кроз
реализацију стручних пракси. Аутор је и
коаутор 11 радова са SCI листе (већином
М21а и на већини први аутор), као и 23
рада осталих категорија. Реализовао је
четири предавања по позиву, уредник/
гостујући уредник је два међународна
часописа (од којих један категорије М21а)
и коаутор је једног техничког решења
примењеног на националном нивоу
(М82). Индекс компетентности му је 142,
а индекс цитираности 145 са h-индексом
8 према „Google Scholar“-у. Такође, доц.
Стрезоски је саветник и ментор неколико
студената при изради докторских
дисертација. Учесник је на једном пројекту
ФОТО: Приватна архива
финансираном од стране Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
Србије и на два пројекта финансирана од
њих свакако овакви успеси не би били могући.
стране ЕУ. Учествовао је у организацији једног
Поред тога, огромну захвалност дугујем и мом
од водећих светских научних скупова у области
Факултету техничких наука који је мени и мом
електротехнике и рачунарства, на Универзитету
истраживачком тиму пружио могућност да се
у Новом Саду (IEEE EUROCON 2019). Поред
овде, у Новом Саду, бавимо науком на највишем
научноистраживачког рада, др Стрезоски
светском нивоу. Захваљујем се проф. др Радету
остварује значајан допринос у привреди. Као
Дорословачком, који ме је учио математици и
главни саветник (Principal Consultant) у оквиру
логичком начину размишљања још током средње
мултинационалне компаније Schneider Electric
школе, па после на факултету, а затим пружио и
активно се бави применом напредних метода
безусловну подршку мом научноистраживачком
у индустрији, и задужен је за саветовање
раду, и који је на тај начин, поред мог оца, био
инжењерских тимова при развоју индустријских
један од најважнијих ментора у мом научном
алата за интеграцију велике количине
одрастању. Такође, велику захвалност дугујем
обновљивих извора. Поред тога, доц. Стрезоски
академику, професору Теодору Атанацковићу,
активно учествује у више међународних
кога сматрам једним од наших највећих научника
индустријских пројеката у области управљања и
икада, и заиста се осећам привилеговано што
заштите електроенергетских система са великом
могу да га зовем својим пријатељем. Професор
количином обновљивих извора. Целокупан рад
Атанацковић ме је, заједно са мојим оцем, на
доц. Стрезоског има огроман значај за друштво,
најлепши и најсуптилнији начин навео да се
као и за самог појединца. Безбедна интеграција
заљубим у науку и живим за њу” – истиче доц.
велике количине обновљивих извора и замена
Стрезоски. Према речима доц. Стрезоског
електрана и аутомобила на фосилна горива
ова награда даје му ентузијазам да настави у
чистим изворима енергије и електричним
истом духу и да тежи идеалима које је зацртао:
аутомобилима, једини је пут ка здравом и
електроенергетски систем заснован на потпуној
одрживом животу људи на планети. Ово је могуће
производњи електричне енергије из чистих
остварити једино систематским приступом
и обновљивих извора, што је према његовим
и развојем потребних алата за: интеграцију,
речима једини пут ка здравом и одрживом животу надзор, управљање и заштиту оваквих система
људи на планети. Својим млађим колегама доц.
будућности, на чему се управо базира рад доц.
др Лука Стрезоски поручује: “Сањајте велике
Стрезоског.
снове, живите за те снове, будите спремни да

Аутор текста:
пуно радите и одричете се зарад тих снова,

Дарија Медвецки
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Наши истраживачи у посети престижном немачком институту

Fraunhofer ISI и ФТН заједно у развоју
дигиталних услуга у прерађивачком сектору
Истраживачи са Факултета техничких наука:
проф. др Угљеша Марјановић, др Славко Ракић и
Марко Павловић са Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмент посетили су Fraunhofer
ISI институт у Немачкој у септембру 2021. године
у циљу размене знања из области дигиталне
трансформације прерађивачког сектора, са
освртом на моделе спремности за Индустрију 4.0

унутар српског прерађивачког сектора.
Колеге са овог департмана учесници су
пројекта под називом “The Path towards
Industry 4.0 – Serbian Manufacturing”, који
се реализује у склопу Програма сарадње
српске науке са дијаспором: ваучери за
размену знања финансираног од стране
Фонда за науку Републике Србије. Проф.
Марјановића и асистенте
Ракића и Павловића дочекао
је др Ђерђ Хорват, пројектни
менаџер са Fraunhofer ISI
институтата који их је,
ФОТО: Приватна архива
заједно са др Кристијаном
Лерхом и Ангелом Јагер,
и заједничке публикације из домена Индустрије
руководиоцима пројекта European
4.0 и примене дигиталних услуга у прерађивачком
Manufacturing Survey (EMS), упознао
сектору. Подсећамо да је наш факултет члан
са најсавременијим технологијама
међународног конзорцијума EMS од 2015. године,
за дигиталну трансформацију
чији је координатор Fraunhofer ISI. Ова посета
прерађивачког сектора. У току
наших истраживача заснована је на Меморандуму
петнаестодневне посете тим са
о разумевању потписаног између ФТН-а и
ФТН-а је са колегама са Fraunhofer ISI
Fraunhofer института 22. октобра 2019. године.
договорио будућу сарадњу у склопу

Аутор текста:
ФОТО: Приватна архива
EMS конзорцијума за 2022. годину, као


Проф. др Угљеша Марјановић

Посета једној од најзначајнијих истраживачких институција у Швајцарској

Заједнички експерименти у циљу развоја
енергетске електронике
Наше колеге са Катедре за енергетску
електронику и претвараче Департмана за
енергетику, електронику и телекомуникације
током септембра 2021. посетилe су једну од
најзначајнијих истраживачких институција
у Швајцарској - École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). Доц. др Иван Тодоровић, доц.
др Дејан Рељић, доц. др Дејан Јеркан и Ивана
Исаков учесници су научноистраживачког
пројекта под називом Energy Gateway Concepts
- knowledge streaming for power grid Research
and Development (EGC-R&D) који се реализује
у оквиру Програма сарадњe српске науке
са дијаспором „Ваучери за размену знања“.
Партнер из дијаспоре на овом пројекту је
EPFL, а једна од пројектних активности била
је и посета овом политехничком универзитету
у циљу заједничке сарадње, размене знања
и искуства. Госте са ФТН-а дочекао је др
Дражен Дујић, ванредни професор на
овом универзитету и шеф Лабораторије за
енергетску електронику. Том приликом тим
са ФТН-а имао је прилику да се упозна са
најсавременијим технологијама у области
средњенапонске енергетске електронике
која је од изузетног значаја за производњу,
конверзију и складиштење електричне
енергије. Лабораторија за енергетску
електронику EPFL-а поседује модерну
опрему на којој, под менторством проф.
Дујића ради око 25 студената докторских и
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ФОТО: Архива Катедре

постдокторских студија. Део пројектног
тима је током десетодневне посете
обишао неколико лабораторија, упознао
се са научноистраживачким и наставним
активностима запослених у лабораторији,
учествовао у експериментима заједно са
њима и дискутовао о правцима примене
и даљем развоју енергетске електронике.
Ова посета учврстила је већ постојећу
сарадњу са овом институцијом и донела
нова знања која ће бити драгоцена у даљем
научноистраживачком раду.



Аутор текста:
Доц. др Иван Тодоровић

ФОТО: Архива Катедре

Нове активности у оквиру пројекта Tid(y)Up

Узорковањем микропластике на
рекама Дунав и Тиса до чистије
животне средине
планктонских мрежа и проточне пумпе са
филтерима док ће прикупљени узорци даље
анализирати у Аустрији и Мађарској где ће се
прецизно одредити нивои микропластике. Поред
чланова пројектног тима са Факултета техничких
наука у кампањи су учествовали и партнери из
других земаља и Србије: BOKU (Аустрија), Wessling
(Мађарска), Агенција за заштиту животне средине
(Србија), Filmjungle.eu (Мађарска), као и чланови
Министарства за заштиту животне средине.
Пројекат Tid(y)Up (енг. „F(ol)low the Plastic from
source to the sea: Tisza-Danube integrated action plan
to eliminate plastic pollution of rivers“) реализује
10 партнера у седам земаља (Србија, Мађарска,
Словачка, Украјина, Бугарска, Румунија и Аустрија)
које припадају сливу реке Тиса са циљем да се
побољша квалитет воде реке Тисе, од њеног извора
до Црног мора, а планирано је да траје до 31.
децембра 2022. године.

ФОТО: Архива Tid(y)Up пројекта



У оквиру Interreg пројекта Праћење пластике
од извора до мора: Интегрисани акциони план
за уклањање пластичних полутаната из Тисе
и Дунава – Tid(y)Up Департман за инжењерство
заштите животне средине и заштите на
раду током маја 2021. године организовао је
тродневну кампању узорковања површинских
вода за потребе одређивања концентрационих

У оквиру овог пројекта Департман за инжењерство
заштите животне средине у сарадњи са колегама
из удружења Filmjungle.eu из Мађарске, успешно
су организовали завршницу Тиса експедиције
и угостили Лабораторију пластичних пирата
у којој су најмлађи могли да чују, виде и сами
учествују у креирању рециклираних производа
од сакупљене пластичне амбалаже из реке Тисе.
Тиса експедиција је започета 23. јула у Украјини
на изворишту реке Тисе и после скоро три месеца
пловидбе на кануима и кајацима направљених
од рециклиране пластике, Пластични пирати
су завршили свој пут код Сланкамена, на ушћу
реке Тисе у Дунав. На свом путу, Тиса експедиција
и Лабораторија пластичних пирата током
октобра 2021. посетили су и Једриличарски клуб
Војводина у Новом Саду како би наши суграђани
могли више да се информишу о овој активности
заштите животне средине. Током експедиције
колеге из Мађарске су успеле да процене
загађење реке Тисе дуж њеног читавог тока,
али и да организују акције чишћења приобаља
у појединим местима. Експедицију је пратила
мобилна лабораторија на точковима која је свим
заинтересованима пружила прилику да науче
како се може рециклирати једнократна пластична
амбалажа.

нивоа микропластике у рекама Дунав и Тиса.
Површинска вода је узоркована на три локације у
Србији: Бездан (Дунав), Тител (Тиса) и Панчево
(Дунав), а за ове потребе ангажован је брод
Argus, који је специјално намењен научним
истраживањима - испитивању квалитета водних
тела. Узорковање је изведено различитим
методама: применом седиментационе кутије,

Аутор текста: Веселин Бежановић

ФОТО: Архива Tid(y)Up пројекта

Успешно организована завршница „Тиса експедиције“
и посета „Лабораторији пластичних пирата“
ФОТО: Архива Tid(y)Up пројекта
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Oдржан 27. скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА

Онлајн настава на универзитетима

Традиционални, 27. скуп Трендови развоја,
одржан је од 15. до 18. фебруара 2021. године,
ове године због актуелне еподемиолошке
ситуације први пут у виртуелном окружењу.
Организатори Тренда су: Универзитет у Новом
Саду и Факултет техничких наука, а покровитељи
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја, Покрајински секретаријат за високо
образовање и научноистраживачку делатност
и Подружница Друштва за образовање IEEE
секције Србија и Црна Гора (IEEE Education
Society Chapter of the IEEE Serbia and Montenegro
Section). У име Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Скуп је свечано отворила
државна секретарка проф. др Маријана Дукић
Мијатовић. Присутнима се у име организатора
обратио проф. др Раде Дорословачки, тадашњи
декан Факултета техничких наука, а преглед
основних карактеристика досадашњих скупова

ТРЕНД представио је проф. др Владимир Катић.
Након свечаног отварања, проф. Дорословачки
презентовао је уводни рад на тему Мотивисаност
студената за праћење онлајн наставе, савладавање
градива и контрола наставе у условима пандемије,
док је проф. Дукић-Мијатовић представила, такође
уводни рад, У сусрет новој стратегији
образовања 2021-2030 са освртом
на развој високог образовања. Како
се научно-стручни скуп ТРЕНД 2021
одржао у специфичним околностима
пандемије вируса COVID-19, који
је драматично утицао на све сфере
живота, па и на начин рада и обављања
високошколске делатности, централна
тема на коју су многобројни еминентни
представници академске заједнице
и других институција из области
високог образовања и науке у региону

изнели своје научне и стручне радове била је
Онлајн настава на универзитетима. Тиме је
истакнута ургентна потреба да се размотре могући
одговори на изазов одржавања наставе и научног
рада у условима пандемије, као и представе сва
досадашња искуства са оваквим околностима. Као
и до сада, током Скупа представљен је велики број
радова, односно 114 научно-стручних доприноса
развоју високог образовања у склопу седам уводних,
седам пленарних и три постер-сесије. Сви радови
су изложени путем плаформе MS Teams, која
се успешно примењује на Факултету тахничких
наука. Радови долазе из осам земаља: Црне Горе,
Хрватске, Кувајта, Мађарске, Северне Македоније,
Србије, Шпаније и САД-а, а припремило их је 397
аутора и коаутора. Учесници су расправљали о
пет тема: Онлајн настава на универзитетима;
Иновације у модерном образовању; Иновације
као полуга привредног развоја; Акредитација и
интернационализација и Положај науке, које су
данас изузетно интересантне и актуелне. На крају
Скупа донети су традиционалне закључци који су
достављени свим релевантним институцијама, а
зборник радова са скупа ТРЕНД 2021 расположив
је у дигиталној форми на сајту: www.trend.uns.ac.rs.
Учесници могу да му приступе онлајн и да на својим
рачунарима, таблетима или мобилним телефонима
читају садржаје радова.



Аутор текста:
Милана Вртунски

Престижна награда Entropy
Outstanding Reviewer
Awards поново уручена
проф. др Драгани Бајић

ФОТО: Приватна архива
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Проф. др Драгана Бајић са Департмана
за електронику, енергетику и
телекомуникације већ другу годину
заредом добитница је престижне
награде Entropy Outstanding Reviewer
Awards. Професорки Бајић је уручена
плакета, као и могућност да током ове
године без надокнаде, објави један open

access рад. Награда је додељена у 2021.
години за претходну годину, а добило ју
је укупно пет рецензената. Ову награду
за изузетне рецензије додељује часопис
Entropy који, према KOBSON-у има
импакт фактор 2.524.



Аутор текста:
Дарија Медвецки

Изложба САНУ о развоју енергетске електронике

Међу 20 најистакнутијих и светски
признатих српских научника бивши
студенти и предавачи са ФТН-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Српска академија наука и уметности представила је
најзначајније српске научнике који су дали значајан
вишедеценијски допринос развоју енергетске
електронике у свету, међу којима су: професори,
предавачи, бивши студенти и дугогодишњи
сарадници Факултета техничких наука. Изложба,
која је носила назив Српски научници у енергетској
електроници и садржала низ паноа на којима
је описан појединачни рад 20 најзначајнијих
српских научника у овој области, била је отворена
за посетиоце у Галерији науке и технике Српске
академије наука и уметности у Београду, а затим и
у Галерији новосадског Огранка САНУ. Аутор ове
изложбе, која је настојала да кроз мултимедијалне
и текстуалне садржаје илуструје правце развоја
енергетске електронике и да укаже на улогу светски
цењених научника из Србије, био је др Слободан
Вукосавић, дописни члан САНУ. Пројекат је
реализован у организацији Академијског одбора за
енергетику, Одељења техничких наука и Галерије
науке и технике САНУ, изложба је са поставкама
у оба града била отворена за посетиоце у периоду
од три месеца. Међу овим научницима њих 12 је
потекло или остваривало значајну сарадњу са
Факултетом техничких наука, а неки од њих били су
и предавачи или ментори нашим докторандима:
1. академик Петар Миљанић (1927-2015) који је био
ментор нашим докторандима, између осталих и
проф. Емилу Левију;
2. професор Владан Вучковић (1928-2006) који је
био један од оснивача Саветовања о енергетској
електроници, професор на ФТН-у и ментор нашим
докторандима, између осталих и проф. Владимиру
Катићу;
3. професор Дејан Шрајбер (1945–2020) који је
активно учествовао на Саветовањима о енергетској
електроници и био професор на Факултету
техничких наука;

4. професор Душан Боројевић (1952) који је,
пре одласка у САД, био директор Института за
енергетику, електронику и телекомуникације
ФТН-а, као и асистент и наставник на више
предмета Катедре за електронику;
5. професор Милан М. Јовановић (1952-2018)
који је своју каријеру започео у Новом Саду,
на Институту за енергетику, електронику и
телекомуникације ФТН-а, где је био асистент
и наставник на више предмета Катедре за
електронику;
6. др Ласло Хубер (1953) који је своју каријеру
започео на Институту за енергетику, електронику
и телекомуникације ФТН-а, где је био асистент
и наставник на више предмета Катедре за
електронику;
7. др Владимир Катић (1954) који је професор
ФТН-а у пензији, покретач наставе из области

енергетске електронике, оснивач лабораторије
за енергетску електронику и један од првих
истраживача квалитета електричне енергије у
бившој СФР Југославији;
8. професор Емил Леви (1958) који је своју каријеру
започео на Институту за енергетику, електронику
и телекомуникације ФТН-а, где је био асистент на
више предмета Катедре за енергетску електронику и
претвараче;
9. професор Слободан Н. Вукосавић (1962)
који је активно учествовао на Саветовањима о
енергетској електроници и био професор и ментор
докторандима на ФТН-у;
10. др Влатко Влатковић (1963) који је своју каријеру
започео у Новом Саду, на Институту за енергетику,
електронику и телекомуникације ФТН-а, где је био
асистент на више предмета Катедре за електронику;
11. професор Дражен Дујић (1978) који је своју
каријеру започео у Новом Саду, на Институту
за енергетику, електронику и телекомуникације
Факултета техничких наука, где је био асистент на
више предмета Катедре за енергетску електронику и
претвараче;
12. др Никола Челановић (1970) који је каријеру
започео на ФТН-у, на који се после докторирања у
САД-у и рада у компанији АББ у Швајцарској, вратио
и радио једно време као наставник на више предмета
Катедре за енергетску електронику и претвараче.
Поред ових научника, на изложби је презентован
и рад: академика Илије Обрадовића, проф.
Славољуба Марјановића, проф. Војислава
Стефановића, проф. Слободана Ћука, проф.
Драгана Максимовића, проф. Предрага Пејовића,
проф. Петра Грбовића и др Игора Цветковића
који су дали значајни међународни допринос овој
области.
Извор: „Српски научници у енергетској
електроници“, Српска академија наука и уметности,
Галерија науке и технике САНУ, број 43, Београд 202.



Аутор текста:
Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ФТН

НОВИНЕ

15

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

Проф. др Слободан Навалушић
(1950 - 2021)

Проф. др Данило Обрадовић
(1945 - 2021)

Ђорђе Загорчић
(1975 - 2021)

Проф. др Војислав Марић
(1930 - 2021)

Проф. др Момир Плавшић
(1932 - 2021)

Проф. др Радош Радивојевић
(1949 - 2021)

Проф. др Петар
Цвијановић
(1938 - 2021)
Мирјана
Цвијановић
(1936 - 2021)
Проф. др Љиљана Вукајлов
(1961 - 2021)
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Проф. др Андрија Сарић
(1962 - 2021)

Web Design Open Day 2021

Студенти ГРИД-а представили своје пројекте
стручњацима из успешних веб-дизајн компанија
из компаније FSD објашњавали
пут од праксе до посла. Након
предавања одржаних у Свечаној
сали ФТН-а, одабрани студенти
мастер студија представили
су своје студентске пројекте
израђене у оквиру предиспитних
обавеза на предмету веб-дизајн на
основним академским студијама

Графичког инжењерства и дизајна.
Студенткиње Тамара Јањић и
Кристина Пантић, чији пројекти су
овом приликом најбоље оцењени,
добиле су прилику да похађају
стручну праксу у наведеним
компанијама.



Аутор текста:
доц. др Неда Милић Керестеш

ФОТО: ГРИД

Департман за графичко
инжењерство и дизајн 22. октобра
2021. године организовао је пети по
реду Web Design Open Day када су
стручњаци из успешних веб-дизајн
компанија одржали низ предавања
за наше студенте. На тему Дизајнер
производа - уметник или инжењер?
говорио је Немања Веселић,
генерални директор у компанији

ERYCE, док је Немања Јовановић
Front-end developer из исте
компаније пренео своје искуство
награђеног студента. Ања Худак,
UX/UI јуниор дизајнер у Purezeen,
студентима је причала на тему Моје
најуносније искуство, након чега
су Дуња Ђуровић, руководилац
front-end тима, и Вукашин
Даскаловић, менаџер испоруке

ФОТО: ГРИД

Спремни за савремено тржиште рада

ФТН-у признање за изузетан допринос развоју
процесне технике
Друштво за процесну технику Савеза
машинских и електротехничких
инжењера и техничара Србије
(СМЕИТС) је на конгресу Procesing
одржаном на ФТН-у ове године одало
признање Факултету техничких
наука за допринос развоју процесне
технике. Сама чињеница да се конгрес
веома ретко одржава ван Београда
и да је по први пут организован на
ФТН-у, као и ово признање показују
да се вишедеценијски ангажман
и садашњих и раније запослених
на Катедри за процесну технику
препознаје и уважава. Почеци
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а
Катедре су повезани и са почецима
тадашњег Машинског факултета, а
компонената у смешу, поред анализирања
касније Факултета техничких наука
струјања и грејања (или хлађења) што
у Новом Саду. Од свог настанка, 1976. године,
може, али и не мора да постоји што би био
Катедра се развијала у оквиру Департмана
најсажетији опис основних стубова процесне
за енергетику и процесну технику. Развој
технике: феномена преноса масе (поред
Катедре је доприносио и развоју и јачању
преноса топлоте и струјања), процесних
и самог Департмана. Делатност процесне
операција и пројектовања и конструисања
технике се може посматрати (парафразирајући
апарата и уређаја у којима се све те промене
обичај како је на почетку студија поздрављао
одвијају. Катедра је, поред београдске,
бруцоше дугогодишњи шеф Катедре и
једина потпуно процесорска катедра на
директор Департмана проф. др Милан Димић)
инжењерским факултетима у земљи. С
као изучавање проблема и пројектовање и
великим задовољством може да се истакне да
конструисање апарата код којих постоји
је после дугог времена застоја и потпуне смене
процес додавања (или одузимања) неких

генерација, поново акредитован и ове
године, први пут после две деценије и
активиран модул Процесне технике.
У оквиру овог модула студентима се
нуде актуелна инжењерска знања
којима, како они који у континуитету
студирају основне и мастер студије,
тако и раније дипломирани
инжењери који су одлучили да
након запошљавања упишу и мастер
студије, могу да надограде знања
неопходна за остваривање предуслова
за добијање лиценци инжењерске
коморе (пројектантске и извођачке)
и припреме се и уведу у свет
напреднијих инжењерских и научних
тема из ове области. Поштујући
традицију и не заборављајући
сазнања до којих су наши претходници дошли,
уважавајући специфичности данашњице
и загледани у потребе будућности, ми са
Процесне технике, уз подршку колега са
Департмана за енергетику и процесну технику,
спремни смо да обучавамо и припремамо
будуће инжењере и мастере који ће бити
спремни за савремено тржиште рада. На
крају све бивше, садашње и будуће студенте
и пријатеље Катедре још једном подсећамо:
ПОНОВО РАДИ ПРОЦЕСНА ТЕХНИКА!


Аутор текста: Проф. др Дамир Ђаковић
ФТН
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Пројекат ГЕОБИЗ

Учење засновано на пословним проблемима
ради академске изврсности из геоинформатике

ФОТО: Архива ГЕОБИЗ пројекта

Факултет техничких наука учесник је ГЕОБИЗ
пројекта који је финансиран у оквиру програма
Еразмус+ кључне активности 2 (КА2) а окупља 23
универзитетска и пословна партнера из: Босне и
Херцеговине, Молдавије, Црне Горе, Албаније,
Белгије, Хрватске, Немачке и Србије. Пројекат је
покренут 15. новембра 2019. и биће реализован
током 36 месеци. У сврху јачања капацитета
академских институција да боље одговоре на
потребе развоја геоинформатичке индустрије
у укљученим партнерским земљама, фокус се
усмерава на успостављање нових и иновативних
облика сарадње између пословних и академских

установа. Упркос изазовима услед неповољне
епидемиолошке ситуације, ФТН и Лабораторија
за геоинформатику су успешно спровели
активности на остварењу овог пројектног
циља. Током друге пројектне године, у складу са
епидемиолошком ситуацијом и препорученим
мерама, уживо и онлајн одржано је 5 бизнисакадемских (Б-А) радионица у партнерским
земљама, а у организацији Факултета техничких
наука. У активности су укључена 22 представника
пословног сектора, као и 14 универзитета, јавних
установа, агенција и националних пројектних
канцеларија, а радионицама је присуствовало
више од 150 особа. Активности су спроведене ради
оснаживања интеракције у процесима извођења
наставе, трансфера и усвајања знања у области
геоинформатике, као и успостављање пословноакадемске платформе која подржава изврсност
у геоинформатици. Компаније које послују у
области геоинформатике на овај начин унапређују
сарадњу са академским сектором и отвара се
прилика за сугестије дизајна наставног програма
и курикулума високообразовних институција
на основу пословних проблема препознатих у

пракси, како би дипломци на најбољи начин
одговорили професионалним изазовима који су
пред њима. Завршну активност за другу годину
пројекта обележило је одржавање радионице у
Дубровнику, на којој су представљени досадашњи
резултати и договорен план активности за трећу
пројектну годину. Више о пројекту можете сазнати
на пројектном сајту http://geobiz.eu/ као и на
сајту Лабораторије за геоинформатику, Факултета
техничких наука, Универзитета у Новом Саду
http://geoinformatika.uns.ac.rs/.


Аутор текста: Проф. др Душан Јовановић

ФОТО: Архива ГЕОБИЗ пројекта

MMA 2021 – Флексибилне технологије

Наша традиционална конференција из области производног
машинства окупила реномиране стручњаке из 15 земаља

ФОТО: Архива Департмана

Настављајући традицију дугу више од 45
година, Департман за производно машинство
организовао је од 23. до 25. септембра 2021.
године 14. Међународну научно-стручну
конференцију MMA 2021 – ФЛЕКСИБИЛНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ. Због специфичних услова
које диктира пандемија COVID 19, први пут
у историји MMA, рад у оквиру конференције
је био организован хибридно – уживо, у
Централној згради Универзитета у Новом
Саду и онлајн, путем Webex платформе. На
Конференцији су биле заступљене актуелне
теме из области производног машинства и
мултидисциплинарних области - машинског
инжењерства, информационих технологија,
инжењерства заштите животне средине,
биомедицинског инжењерства и других
сродних инжењерских области. Укупно је
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публиковано 58 радова од стране 193 аутора
из 15 земаља света: Босне и Херцеговине,
Хрватске, Чешке, Француске, Немачке, Италије,
Македоније, Црне Горе, Пољске, Румуније,
Србије, Словачке, Словеније, Швајцарске
и Турске. Поред великог броја радова који
су обрађивали теме значајне за ову област,
високом квалитету конференције увелико је
допринела и пленарна седница, која је окупила
еминентне професоре са пет европских
универзитета. У овој сесији учествовали су
професори: др Ерхан Будак, Универзитет
Сабанци, Истанбул (Турска), др Емануел
Карпанцано, Универзитет примењених наука
и уметности Јужне Швајцарске, Локарно
(Швајцарска), др Луиђи Марија Галантучи,
Политехнички универзитет у Барију, Бари
(Италија) и др Франци Пушавец, Универзитет
у Љубљани, (Словенија) који су и чланови
CIRP-a, Међународне академије производног
машинства, као најцењеније међународне
организације на пољу производног машинства,
као и др Адам Гаска, Технолошки универзитет
у Кракову, (Пољска) који је члан Међународне
конфедерације за мерење – IMEKO. Током
три конференцијска дана изложено је 75,47%
од укупног броја прихваћених радова, а
сви учесници су добили Зборник радова у
штампаном и електронском формату. Гости из
иностранства су имали прилику да се упознају

са Новим Садом, а за њих је посебно организован
и обилазак Петроварадинске тврђаве и
Сремских Карловаца. Према речима великог
броја учесника, конференција MMA 2021 је била
једна од најбоље организованих конференција
у историји производног машинства
Србије. Овогодишња MMA конференција
је организована под покровитељством
Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије и Покрајинског
секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност АП Војводине
уз подршку Привредне коморе Војводине и
великог броја компанија (UNIMET, ATB SEVER,
LPO и многе друге). MMA се одржава сваке три
године од 1976. што је сврстава у једну од две
научне конференције са најдужом традицијом
одржавања на ФТН-у.


Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: Архива Департмана

Обука за све запослене ФТН-а

Безбедност и здравље на раду
на првом месту
ФОТО: Архива ФТН-а

Поштујући превентивне мере за спречавање и
сузбијање заразне болести COVID - 19, свакодневно
у периоду од 14. 05. 2021. године до 17. 06. 2021.
године, за све запослене на Факултету техничких
наука одржана је обука из области безбедности и
здравља на раду. Током обуке, односно предавања
која су у просеку трајала око сат времена, сви
запослени су оспособљени за безбедан и здрав
рад кроз неколико тематских целина и то: систем
безбедности и здравља на раду код послодавца,
права и обавезе запослених у области безбедности
и здравља на раду, начин поступања у случају
повреде на раду, осигурање запослених, опасности
од електричних инсталација, безбедан рад
са електричним инсталацијама, опасности и
штетности при раду са опремом за рад (машинама
и уређајима), безбедност при употреби посуда
под притиском и хемикалија, као и утицај
осветљености и микроклиматских услова на
физиолошке процесе човека. Након завршеног

предавања сви запослени су полагали тест провере
знања и потписали евиденцију о оспособљавању
из области безбедности и здравља на раду. За
1244 запослених на Факултету, обуку из области
безбедности и здравља на раду, одржао је наш
колега др Жарко Бојић, лице за безбедност и
здравље на раду, уз велику помоћ колеге Милана
Брадића из Службе техничких послова.


Аутор текста: Дарија Медвецки

ФОТО: Архива ФТН-а

Изложба 60 година Универзитета у Новом Саду

ФТН представио историјат свог развоја
од 1960. године

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

Приликом свечане прославе Дана Универзитета
у Новом Саду, 28. јуна 2021. године, отворена је
изложба под називом 60 година Универзитета
у Новом Саду у оквиру које је представљен и
историјат развоја Факултета техничких наука од 1960.
године. У холу зграде Ректората представљени су
факултети и институти у саставу Универзитета путем
самостојећих панела са основним информацијама,
као и експонатима који ближе одређују сваку
од чланица Универзитета. Факултет техничких
наука је овом приликом свим заинтересованим
посетиоцима изложио хуманоидног робота
Марка, напредни аутономни систем за управљање

возилом базиран на вештачкој интелигенцији,
као и макетe које су израдили студенти основних
академских студија Департмана за архитектуру
и урбанизам у склопу предмета Макетарство и
Архитектонске репрeзентације 2, испитујући
материјале и могућности савремених технологија
израде. Изложба која је припремана за обележавање
поменутог јубилеја је требало да буде отворена
2020. године, али је услед околности изазваних
пандемијом вируса COVID-19 њено отварање за
јавност померено за овогодишњу прославу Дана
Универзитета. Изложба је реализована у сарадњи са
Музејом Војводине.


Извор: Интернет презентација УНС-а

ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а

ДЕЦЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
– ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
ИЗАБРАНИ У ЗВАЊЕ
РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
1. др Александар Купусинац (Департман за
рачунарство и аутоматику)
2. др Себастиан Балош (Департман за производно
машинство)
3. др Драгана Шарац (Департман за саобраћај)
4. др Бојан Тепавчевић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
5. др Милан Сечујски (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
6. др Душан Добромиров (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
7. др Ђурђица Стојановић (Департман за саобраћај)
8. др Нинослав Зубер (Департман за механизацију
и конструкционо машинство)
9. др Платон Совиљ (Департман за енергетику,
елекетронику и телекомуникације)
10. др Горан Сладић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
11. др Милан Рапаић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
12. др Валентина Мировић (Департман за
саобраћај)
13. др Бојан Лалић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
14. др Ђура Орос (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
15. др Иштван Пап (Департман за рачунарство и
аутоматику)
16. др Мирко Борисов (Департман за рачунарство
и аутоматику)
17. др Владимир Булатовић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
18. др Зоран Папић (Департман за саобраћај)
19. др Милена Кркљеш (Департман за архитектуру
и урбанизам)
20. др Весна Стојаковић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
21. др Милица Миличић (Департман за саобраћај)
22. др Митар Јоцановић (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
23. др Ђорђе Ћосић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
24. др Слободан Морача (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
25. др Ацо Антић (Департман за производно
машинство)
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
1. др Борис Агарски (Департман за производно
машинство)
2. др Горан Маринковић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
3. др Бојан Јовановић (Департман за саобраћај)
4. др Владимир Рајс (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
5. др Душан Јовановић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
6. др Јелена Иветић (Департман за опште
дисциплине у техници)
7. др Александра Михаиловић (Департман за
опште дисциплине у техници)
8. др Лазар Ковачевић (Департман за производно
машинство)
9. др Борислав Савковић (Департман за
производно машинство)
10. др Александра Радуловић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
11. др Душан Гајић (Департман за опште дисциплине
у техници)
12. др Тарјан Ласло (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
13. др Борис Стојић (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
14. др Каролина Касаш Лажетић (Департман за
енергетику, електронику и телекомуникације)
15. др Ивана Стојковић (Департман за опште
дисциплине у техници)
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16. др Дејана Херцег (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
17. др Јелена Митровић Симић (Департман за
саобраћај)
18. др Радомир Ђокић (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
19. др Владимир Вукобратовић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
20. др Ивана Шенк (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
21. др Јован Бајић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
22. др Золтан Чорба (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
23. др Жељко Зељковић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
24. др Калман Бабковић(Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
25. др Магдолна Пал (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
26. др Драгана Бајовић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)

Регионални сајам и конференција посвећени електромобилности

EV DAYS први пут у Новом Саду окупио лидере
из аутомобилске индустрије, академску
заједницу и будући инжењерски кадар
ФОТО: Ninamedia

ДОЦЕНТИ
1. др Марија Делић (Департман за опште
дисциплине у техници)
2. др Стефан Ђурђевић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
3. др Горан Јефтенић (Департман за грађевинарство
и геодезију)
4. др Марко Арсеновић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
5. др Данка Лабус – Златановић (Департман за
производно машинство)
6. др Вуле Рељић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
7. др Владимир Поповић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникацију)
8. др Драгана Гак (Департман за опште дисциплине
у техници)
9. др Ненад Медић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
10. др Наташа Дураковић (Департман за опште
дисциплине у техници)
11. др Иван Прокић (Департман за опште
дисциплине у техници)
12. др Миодраг Вишковић (Департман за
инжењерство заштите животне средине и заштите
на раду)
13. др Мехмед Батиловић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
14. др Теодора Лолић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
15. др Петар Мирковић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
16. др Димитрије Николић (Департман за
архитектуру и урбанизам)
17. др Драго Жарковић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
18. др Марко Обренић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникацију)
19. др Александра Милинковић (Департман за
архитектуру и урбанизам)
20. др Мариа Силађи (Департман за архитектуру и
урбанизам)
21. др Саша Медић (Департман за архитектуру и
урбанизам)
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
1. др Немања Гаруновић (Департман за саобраћај)
2. др Жељко Сантоши (Департман за производно
машинство)
3. др Свјетлана Вујовић (Департман за инжењерство
заштите животне средине и заштите на раду)
4. др Иван Кнежевић (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
5. др Саша Петровић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
6. др Миња Болесников (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
7. др Јелена Деспотовић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
8. др Марко Величковић (Департман за саобраћај)
9. др Страхил Гушавац (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
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Први пут у Новом Саду, 9. и 10. септембра 2021.
године, одржао се регионални сајам и конференција
под називом EV DAYS који је на Новосадском сајму
окупио лидере из области аутомобилске индустрије,
представнике државних, локалних и регионалних
институција, академску заједницу и студенте, као
будући инжењерски кадар. EV DAYS је био организован
из неколико сегмената - конференцијског и излагачког
дела и студентског такмичења - са циљем да се на
савремен, јединствен и свеобухватан начин презентују и
испромовишу актуелности у вези са електромобилношћу.
Конференција је била организована у седам панела у
оквиру којих су посетиоци имали прилику да се упознају
са темама, организованим у целине, које прате животни
пут електричних и хибридних возила, од подршке
владиних политика и тренутних прописа и изазова
до дилема са којима се суочавају потенцијални купци,
а који се тичу одржавања, коришћења електричних
возила и промена начина живота. Своја искуства и
знања, која се тичу најновијих технологија у вези
са електричним и хибридним возилима, поделили
су стручњаци из успешних глобалних, страних и
домаћих организација, компанија и високообразовних
институција. Учесници панела били су и професори
Факултета техничких наука. Панел „Ближе одрживој
будућности: Развојни изазови главних компонената“
окупио је декане и представнике факултета из региона:
Факултета техничких наука Универзитета у Новом
Саду, Машинског факултета Универзитета у Београду,
Електротехничког факултета Универзитета Црна Гора
и ФЕРИТ-а Свеучилишта Ј.Ј. Штросмајер у Осијеку,

као и директора истраживања и развоја електричних
погона компаније ZF Србија. Панелом „Добри примери
праксе: Која зелена возила задовољавају потребе вашег
бизниса“ модерирао је др Миња Болесников са ФТН-а
који је запослен и у компанији Ling Mobility Solutions.
На панелу „Пуњење за одрживу будућност“ на коме су
посетиоци могли од стручњака да се више информишу
о технологијама пуњења и њиховим изазовима, један
од панелиста био је доц. др Лука Стрезоски са ФТН-а
који је стекао дугогодишње искуство релеватно за ову
тему у компанији Schneider Electric Србија. Модератор
овог панела био је проф. др Борис Думнић, продекан
Факултета техничких наука и шеф Катедре за енергетску
електронику и претвараче. Посебну вредност је
пружио сајамски део у оквиру ког су се представили
лидери из аутомобилске индустрије и произвођачи
компоненти, делова и софтвера, пуњача и пратеће
инфраструктуре за електрична и хибридна возила.
Овај део EV DAYS-а био је осмишљен као интерактивно
искуство како би посетиоци имали прилику да тестирају
електрична возила, пуњаче, као и да се ближе упознају
са компонентама електричних возила. У овом делу
догађаја Факултет техничких наука је имао прилику
да представи резултате научноистраживачког рада
кроз презентацију резултата пројекта Renewable Energy
Sources for smart sustainable health Centers, University
Education and other public buildings (RESCUE). RESCUE
је један од највећих пројеката у оквиру програма
прекограничне сарадње IPA Croatia-Serbia, чији је циљ
промоција употребе обновљивих извора енергије,
као и савремених транспортних технологија. Током
трајања EV DAYS-a чланови пројектног тима из свих
партнерских институција су посетиоцима приказивали
основне предности напредних технологија транспорта и
њихову инхерентну синергију са обновљивим изворима
енергије обезбеђујући бесплатну енергију за дневне
логистичке потребе. Након успешне реализације
првог оваквог догађаја који је имао за циљ подизање
свести у нашем окружењу о могућностима које пружају
технологије у области електромобилности и изазвао
велику пажњу јавности, очекује се да EV DAYS прерасте
у традицију. Овај престижни догађај био је организован
од стране Факултета техничких наука и компаније Ninamedia у сарадњи са Радио-телевизијом Србије (РТС) као
медијским партнером.

IEEE4Challenge: Наши студенти најбољи у решавању изазова компанија
У оквиру EV DAYS-a, реализован је пројекат IEEE4Challenge намењен студентима који су заинтересовани да
се упознају са најновијим технолошким приступима и
индустријским проблемима данашњице са којима се
сусрећу инжењери аутомобилске индустрије. Овај догађај
је организован у сарадњи са IEEE студентским огранком
у Новом Саду, а изазове за студенте су поставиле
компаније CarGo и ZF Serbia и Факултет техничких
наука. Током отвореног позива за овa такмичењa било
је преко 400 појединачних и тимских пријава из Србије
и Босне и Херцеговине, што је био показатељ велике
заинтересованости студената за стицање нових знања
и вештина од којих је одабрано 70 најбољих који су
подељени у 14 тимова. Тимови су имали на располагању
осам сати да реше изазове уз помоћ стручних инжењера,
а победу у сва три изазова однели су тимови студената
са Факултета техничких наука који су добили вредне
новчане награде и праксе у компанијама. FTN Challenge, којим је модерирао доц. др Бане Попадић,
освојили су студенти Енергетике, електронике и
телекомуникација и Рачунарства и аутоматике: Антић
Нина, Марко Алагић, Николина Ивошевић, Нина
Кузминац и Татјана Кирда. На ZF Challenge-у најбољи
су били студенти Мехатронике: Небојша Галамић, Лука
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Мириловић, Никола Драгичевић, Душан Поповић
и Петар Кокановић, док су CarGo изазов освојили:
Марко Видаковић, Милица Пругић, Миња Парабуцки,
Немања Петровић и Ана Јовановић, студенти Чистих
енергетских технологија и Индустријског инжењерства.
Проглашење победника сваког изазова организован је
на свечаном затварању EV DAYS догађаја. Поред стицања
нових вештина и знања, IEEE4Challenge омогућио је
и умрежавање студената сличних интересовања који
су кроз креативност, забаву и тимски рад решавали
проблеме различитих категорија.

Аутори текста: Барбара Вујков

и Дарија Медвецки

ФТН добио првог дипломираног инжењера информационог инжењеринга

Одлична подлога за даљи рад и
усавршавање

ФОТО: Приватна архива

Наш колега Александар Лукач први је дипломирани
инжењер информационог инжењеринга на
Факултету техничких наука, а захвљајујући знању које
је стекао током основних студија на овом програму
примљен је на мастер студије (MPhil in Advanced computer science) на Универзитету Кембриџ у Енглеској.
Александар је студије завршио са просечном
оценом 10.0, а дипломски рад на тему Примена
алгоритма кластеризације и генетског алгоритма
за решавање проблема трговачког путника
одбранио је под менторством проф. др Александра
Купусинца. Комисију су, поред ментора чинили

и проф. др Драган Иветић, председник Kомисије
и доц. др Милан Челиковић, члан. Александар је
ФТН уписао 2017. године. Захваљујући наградама из
математике био је ослобођен полагања пријемног
испита и уписао је прву генерацију Информационог
инжењеринга. У IV години определио се за усмерење
Аналитички инжењеринг и студије је завршио
успешном одбраном дипломског рада. Александар
Лукач за ФТН новине истиче да се у изради
дипломског рада одлучио за мултидисциплинарни
приступ захваљујући коме је објединио више
инжењерских области које га највише занимају. „Тема
дипломског рада ме је привукла јер је спој више
области које ме интересују, а то су теорија алгоритама
(проблем трговачког путника је веома значајан у
овој области као пример НП тешког проблема),
машинског учења (алгоритaм кластеризације
као један од основних алгоритама ненадгледаног
машинског учења) и теорије оптимизације (генетски
алгоритам и целокупно решење се могу сматрати
алгоритмима из ове области). На интернету сам
пронашао мало сличних приступа који решавају
овај проблем, а резултати које сам добио били су
изненађујуће добри.” Својим колегама као и будућим
студентима ФТН-а Лукач поручује да верује да ће овај
студијски програм и у наредним годинама успети да
испуни потенцијал који има и да студентима нуди
веома добру подлогу за даљи рад и усавршавање. Он
се, такође, овим путем захваљује свим професорима
који су му предавали током студија, као и ментору
проф. др Александру Купусинцу, на стеченом знању.

Аутор текста: Милана Вртунски

КОНТЕХ - Сајам пословних могућности и стручних пракси

Онлајн умрежавање великог броја
компанија и студената
Иако се услед тренутне епидемиолошке ситуације
овогодишњи КОНТЕХ први пут одржао у онлајн
формату 14. и 15. априла 2021. године, велики број
компанија, као и студената заинтересованих за
пословне могућности и стручне праксе узео је учешће
на овом традиционалном сајму. На КОНТЕХ-у
је учествовало 26 компанија и за студенте је био
обезбеђен широк дијапазон активности, предавања,
као и прилика да у било ком моменту ступе у
контакт с представницима компанија путем chat
или позива. У току Сајма, компаније учеснице су, као
и претходних година, имале прилику да представе
своју делатност студентима кроз презентације
и радионице отворене за све посетиоце Сајма.
Студенти и кандидати за посао, са друге стране,
имали су могућност да путем онлајн апликације
уруче свој CV послодавцима, чиме су себи директно
увећавали шансу за добијање радног места или
праксе. Непосредно пред Сајам биле су одржане и
симулације разговора за посао, којима је у главном
циљу била припрема младих да правилно напишу
свој CV и што успешније реализују интервју за посао.
Поред истих, студенти су имали прилику да у недељи
пре Сајма присуствују вебинарима, као и панелдискусијама компанија учесница КОНТЕХ-а. Овај
сајам, као кључну спону између компанија у потрази

ФОТО: EЕSTЕC LC Нови Сад

за новим кадровима из области електротехнике,
и академаца заинтересованих за прву пословну
прилику или стручну праксу, већ 14 година успешно
реализује студентско удружење EESTEC LC Нови
Сад. Гарант дугогодишњег квалитета Сајма је
одлична сарадња са Факултетом техничких наука и
Универзитетом у Новом Саду, Националном службом
за запошљавање, Покрајинским секретаријатом за
рад, запошљавање и равноправност полова, као и
Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину.

Аутор текста:


Тара Поганчев

10. др Ненад Саулић (Департман за саобраћај)
11. др Ђорђије Дупљанин (Департман за саобраћај)
12. др Славко Ракић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
13. др Мирјана Бојанић Шејат (Департман за
механизацију и конструкционо машинство)
14. др Taња Вранић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
АСИСТЕНТИ
1. Алберт Топић (Департман за архитектуру и
урбанизам)
2. Тијана Мајкић (Департман за грађевинарство и
геодезију)
3. Јанко Димитријевић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
4. Стефан Рувчевски (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
5. Тамара Копања (Департман за опште дисциплине
у техници)
6. Јована Арсеновић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
7. Марина Матић (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
8. Владимир Терек (Департман за производно
машинство)
9. Петар Василић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
10. Вукан Нинковић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
11. Драгана Пилиповић (Департман за архитектуру
и урбанизам)
12. Тамара Бојанић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
13. Јелена Булатовић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
14. Александар Рикало (Департман за опште
дисциплине у техници)
15. Смиља Стокановић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
16. Далибор Фехер (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
17. Ненад Глигоров (Департман за рачунарство и
аутоматику)
18. Маја Вилић (Департман за архитектуру и
урбанизам)
19. Луна Шаламон (Департман за архитектуру и
урбанизам)
20. Марко Загоричник (Департман за производно
машинство)
21. Анђела Милићевић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
22. Андреј Катин (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
23. Владимир Винцан (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
24. Милан Шаш (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
25. Здравко Готовац (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
26. Лука Радовић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
27. Милица Матијевић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
28. Душан Николић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
29. Ивана Ковачевић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
30. Милица Шкипина (Департман за рачунарство и
аутоматику)
31. Балша Шаренац (Департман за рачунарство и
аутоматику)
32. Светлана Антешевић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
33. Александар Бекер (Департман за рачунарство и
аутоматику)
34. Јелена Драгишић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
35. Марко Рашета (Департман за рачунарство и
аутоматику)
36. Мирослав Томић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
37. Мирјана Терзић (Департман за грађевинарство
и геодезију)
ФТН
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38. Тања Ножица (Департман за грађевинарство и
геодезију)
39. Душан Кењић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
40. Димитрије Стојановић (Департман за
рачунарство и аутоматику)
41. Милош Ранисављев (Департман за производно
машинство)
42. Срђан Никачевић (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
43. Ђорђе Драгутиновић (Департман за
рачунарство и аутоматику)
44. Николина Дакић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
45. Мирко Катона (Департман за механизацију и
конструкционо машинство)
46. Николина Маравић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
47. Милена Савковић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
48. Маја Момиров (Департман за архитектуру и
урбанизам)

Прво место за ФТН на међународном такмичењу UAV Innovation Challenge

Пројектом наших докторанада
до бољег квалитета и сигурнијег
живота у руралним подручјима

САРАДНИК У НАСТАВИ
1. Марија Варга (Департман за опште дисциплине
у техници)
2. Никола Рашевић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
3. Катарина Маричић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
4. Анђела Чичковић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
5. Петар Ћурчин (Департман за рачунарство и
аутоматику)
6. Тамара Лазаревић (Департман за рачунарство и
аутоматику)
7. Јелена Секулић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
8. Соња Балаћ (Департман за техничку механику)
9. Владан Митровић (Департман за енергетику и
процесну технику)
10. Милан Мишчевић (Департман за опште
дисциплине у техници)
11. Никола Милинковић (Департман за опште
дисциплине у техници)
12. Иван Меденица (Департман за опште
дисциплине у техници)
13. Дуња Јанков (Департман за опште дисциплине
у техници)
14. Слађан Јелић (Департман за опште дисциплине
у техници)
15. Марко Јанковић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
16. Сара Панић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
17. Немања Крајчиновић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
18. Цвета Лазић (Департман за грађевинарство и
геодезију)
19. Стефан Пејић (Департман за архитектуру и
урбанизам)
20. Владимир Јурошевић (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
21. Јелена Пепић (Департман за архитектуру и
урбанизам)
22. Катарина Ковачевић (Департман за
индустријско инжењерство и менаџмент)
23. Станко Спасојевић (Департман за производно
машинство)
24. Никола Панџић (Департман за саобраћај)
25. Ивана Бућко (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
26. Олга Мандић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
27. Ана Брдар (Департман за производно
машинство)
28. Катарина Илић (Департман за производно
машинство)
29. Милица Јарић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
30. Мирко Бештић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
31. Бојан Јорговановић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
32. Јасмина Савић (Департман за рачунарство и
аутоматику)

22

ФТН

НОВИНЕ

Тим наших докторанада однео је победу на финалном
такмичењу UAV Innovation Challenge са својим
пројектом који демонстрира могућност проширења
покривености мобилне мреже употребом дронова
у брдским зонама у којима нема сигнала. Ово
такмичење је организовао IEEE Vehicular Technology Society, а наш победнички тим су чинили
докторанди Катедре за телекомуникације и обраду
сигнала и Катедре за електонику: Срђан Шобот,
Душан Бортник и Владимир Никић. Срђан, који је
био и вођа тима, ради на ФТН-у као истраживач,
док су Душан и Владимир наши асистенти. Њима
се прикључила и докторандкиња Брена Лима са
Универзитета Лусофона у Лисабону, Португал, а
ментори су били проф. др Дејан Вукобратовић, шеф
Катедре за телекомуникације и обраду сигнала,
доц. др Милан Лукић и Марко Беко, професор
Универзитета Лусофона. Поред лабораторијских
истраживања, њихов пројекат заснован је на
многобројним експериментима које су вршили на
локацијама на излетишту на Стражилову на Фрушкој
гори које су биле непокривене сигналом мобилне
мреже. Дрон, опремљен комуникационом опремом,
био је постављен на одговарајућу локацију са које је
имао повезаност са удаљеном базном станицом и
истовремено је могао да понуди приступ уређајима

ФОТО: Приватна архива
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испод себе. Један такав уређај прикачен на мањи
дрон је омогућио мањем дрону да обилази зоне
непокривене сигналом мобилне мреже, а да и даље
има повезаност са мрежом преко великог дрона
изнад себе. Мањи дрон је тако могао да мери разне
величине са сензора у реалном времену и шаље
их ка серверима на интернету остварујући сталну
повезаност преко великог дрона, а са њега и преко
најближе базне станице даље ка интернету. Овакво
проширење мобилне мреже на подручја која нису
покривена сигналом мобилне телефоније веома
је корисно за све ситуације у којима је у руралним
областима потребно успоставити привремену
мобилну комуникациону инфраструктуру. Примене
су многобројне, а неке од њих могу бити и од
животног значаја у ситуацијама у којима је неопходна
правовремена реакција и контрола шумских
пожара или пружање помоћи унесрећенима при
саобраћајним незгодама у брдскопланинским крајевима. Поред тога, ова
технологија омогућава и надгледање
критичне инфраструктуре у руралним
подручјима, примене надгледања и
прикупљања параметара средине у
екологији, шумарству и пољопривреди,
итд.. У комбинацији са мањим дроном
који обилази недоступне области
без сигнала, апликације као што су
контрола кретања стоке или дивљих
животиња, надгледање неовлашћеног
преласка границе, и у општем случају,
детекција или пребројавање разних
појава или објеката у недоступним
крајевима постају лако изводљиве.
Наши докторанди су прво однели
победу у првој фази, а после
тога и у финалном такмичењу, а
другопласирани и трећепласирани су
докторанди са Државног универзитета
у Џорџији, односно Техничког
универзитета Вирџинија, САД. Награда
им је уручена на водећој конференцији
у овој области IEEE Vehicular Technology
Conference - Fall 2021.



Аутор текста:
Дарија Медвецки

Студентска конференција Анатомија успеха

Како (ни)је пропао бизнис?
ФОТО: Aрхива Конференције

Конференција Анатомија успеха коју традиционално,
шести пут заредом организују студенти мастер студија
Факултета техничких наука, модул Индустријски
маркетинг и инжењерство медија, одржана је 27. маја
2021. године на тему: Како (ни)је пропао бизнис?. Ове
године Конференција је реализована онлајн, кроз три
емисије у оквиру којих су гости – оснивачи стартапа,

специјалисти за дигитални маркетинг, инфлуенсери
поделили искуства и приче о свом путу ка успеху.
Емисије занимљивих назива: На младима све(т)
остаје, Стварам, дакле постојим и Корона - позитивна
стартап прича послале су, као и до сада, снажну поруку
студентима и свим гледаоцима да константно раде на
себи и храбро закораче у свет бизниса. За ФТН новине
издвајамо поруку Страхиње Ћаловића, специјалисте за
дигитални маркетинг који је познат и по страницама Аца
информација, Татин дневник и Просечни кладионичар.
Он је у емисији Стварам, дакле постојим открио где
проналази инспирацију за креативни садржај и како је
постао инфлуенсер више пута. Младима је поручио да
буду истрајни на свом путу: “Моја порука људима је да
се боре, ако имају предузетнички дух, да истрају у свом
путу. Такође треба да буду свесни да могу наћи сјајне
послове у индустријама које их занимају, а за које се
можда нису ни школовали, ако су спремни да уче.”

Aутор текста: Милица Бојанић

INTERREG ПРОЈЕКАТ LIVING DANUBE LIMES

Одржана прва међународна конференција
о потенцијалима историјског приповедања
дуж римског дунавског лимеса
У организацији Факултета техничких наука одржана
је прва међународна конференција у оквиру Пројекта
LIVING DANUBE LIMES од 7. до 8. септембра 2021.
године. Иако је планирано да се конференција одржи у
Новом Саду, због неповољне епидемиолошке ситуације,
учесници су се окупили онлајн. Више од 50 учесника из
10 земаља, за које је припремљен богат конференцијски
програм, дискутовало је на конференцији о
потенцијалима историјског приповедања дуж римског
дунавског лимеса. Конференцију је отворила проф. др
Милена Кркљеш, руководилац Пројекта са ФТН-а у име
организатора скупа, а затим су се обратили: Катарина
Максимов испред Друштва конзерватора Србије и
Кристијан Ханус, декан Факултета за образовање,
уметност и архитектуру Универзитета у Кремсу испред
коорганизатора скупа. Руководилац пројекат др
Ана Марија Кајзер формално је прогласила почетак
конференције. На скупу су представљене теме које
обухватају различите аспекте римског дунавског лимеса,
као што су повезивање римског наслеђа дуж Дунава,

ФОТО: Архива Пројекта

могућности истраживања археолошких пејзажа, изазове
мултинационалне номинације за светску баштину, али
и могућности популаризације дунавског лимеса кроз
приближавање садржаја широј јавности и стварања
музејске мреже као преносиоца знања и свести о значају
наслеђа дуж тока Дунава. Скуп је свечано завршен
финалном дискусијом и договорима о предстојећим
сусретима партнерских институција.

Аутор текста: Проф. др Милена Кркљеш

Међународни симпозијум

Нове перспективе и иновативне праксе у
управљању водним ресурсима

ФОТО: Архива SWARM пројекта

У оквиру Еразмус+ пројекта SWARM, током
септембра 2021. године, одржан je Међународни
симпозијум Управљање водним ресурсима: нове
перспективе и иновативне праксе чији је домаћин
био Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких
наука. Интердисциплинарни форум организован је

у хибридном формату како би се омогућило учешће
стручњака из читавог света, путем преноса уживо, док
су се у Свечаној сали ФТН-а окупиле колеге из: Аустрије,
Норвешке, Грчке, Хрватске и Србије. Поред учесника и
организатора догађају су присуствовали и представници
Министарства за заштиту животне средине Републике
Србије. Током два дана представљени су резултати
истраживања и најбоље праксе у области управљања
водним ресурсима на националном и међународном
нивоу. Истовремено, догађај је послужио за промоцију
резултата Еразмус+ пројекта SWARM чија је основна
мисија едукација стручњака за управљање водним
ресурсима, у складу са националним и политикама
Европске уније, модернизација студијских програма
ФТН-а и развој курсева за целоживотно образовање.

Аутор текста: Доц. др Маја Петровић

33. Милутин Студен (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
34. Дејан Маринковић (Департман за производно
машинство)
35. Владимир Фабри (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
36. Анђела Трајковић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
37. Александар Вујиновић (Департман за
рачунарство и аутоматику)
38. Ева Јанковић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
39. Илија Брдар (Департман за рачунарство
и аутоматику)
40. Митар Перовић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
41. Тамара Ковачевић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
42. Тамара Ранковић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
43. Владимир Буђен (Департман за рачунарство
и аутоматику)
44. Лука Дорић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
45. Александар Хаџибабић (Департман за
рачунарство и аутоматику)
46. Радован Жупунски (Департман за рачунарство
и аутоматику)
47. Киш Гергељ (Департман за рачунарство
и аутоматику)
48. Василије Бурсаћ (Департман за рачунарство
и аутоматику)
49. Милена Вујичић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
50. Хелена Анишић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
51. Милена Лакетић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
52. Александар Игњатијевић (Департман за
рачунарство и аутоматику)
53. Јован Ивошевић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
54. Милена Ковачевић (Департман за рачунарство
и аутоматику)
55. Тамара Жувела (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
56. Душан Крстић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
57. Нина Козма (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
58. Сара Лазаревић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
59. Софија Ђорђевић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
60. Наталија Гајић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
61. Борис Радовановић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
62. Небојша Пилиповић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
63. Слађана Бабић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
64. Марио Волаш (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
65. Сања Мандић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
66. Јелена Рафаиловић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
67. Драгана Станојевић (Департман за
грађевинарство и геодезију)
68. Дариа Видовић (Департман за индустријско
инжењерство и менаџмент)
69. Владан Пантић (Департман за грађевинарство
и геодезију)
70. Игор Фијат (Департман за графичко инжењерство
и дизајн)
71. Гала Голубовић (Департман за графичко
инжењерство и дизајн)
72. Дарко Лазаревић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
73. Предраг Главаш (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)
74. Стефан Панзаловић (Департман за енергетику,
електронику и телекомуникације)

Аутор текста:
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УПИС ПОД МАСКАМА И ОВЕ ГОДИНЕ
Сада већ другу годину за редом,
Маркетинг служба у сарадњи
са Mаркетинг тимом студената
промотивне активности за упис у
школску 2021/22. годину спровела
je скоро у потпуности онлајн. Због
пандемије и препоручених мера у
циљу спречавање ширења вируса
корoна, одлазак у средње школе
заменили смо онлајн промоцијама.
У сарадњи са представницима
школа, овакав вид активности
није се много разликовао од оног
који је био досадашња пракса. Ток
промоције је остао исти, матуранти
су на презентацији добили све
потребне информације о: врстама
студија, студијским програмима,
предностима болоњског начина
студирања, али и о неким мање
формалним сегментима студентског
живота као што су: студентске

организације, размене студената
и слично. Наравно, на крају сваке
презентације, матурантима је пружена
могућност да постављају питања. Као
и и на класичним презентацијама
и на овим најчешће питање било је
колико је бодова потребно за упис
на одређени студијски програм и
која је разлика између одређених
студијских програма. На та питања,
из личног искуства, одговарали су
студенти Mаркетинг тима који су, не
тако давно, били у истој ситуацији као
и овогодишњи матуранти. У оквиру
онлајн уписних активности, ФТН
је учествовао на више виртуелних
сајмова образовања који су били
у организацији средњих школа,
различитих фондова, удружења, али
и невладиних организација. Онлајн
смо прошетали кроз универзитетски
кампус и факултетске учионице,
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лабораторије, амфитеатре и на Дан
отворених врата који се одржао у мају.
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Како би своје студијске програме
приближили будућим колегама,
запослени са неколико департмана
организовали су различита онлајн
дружења. Садашњи и бивши студенти
са Департмана за индустријско
инжењерство и менаџмент са
студијског програма Инжењерство
информационих ситема припремили су
заинтересованим матурантима Oнлајн
дружење Закорачи у своју будућност где
су разговарали о студијама, предметима,
али и могућностима запошљавања
након завршених студија. Досадашњу
праксу упознавање матураната са
студијама наставио је и Департман за
графичко инжењерство и дизајн, а кроз
ГРИД радионице које су и ове године
организоване у онлајн формату. Онлајн
презентацију студијског програма
Мерење и регулација одржали су
студенти докторских студија путем
Discord платформе за дигиталну
дистрибуцију.

Пријаве, пријемни и упис
Без чекања у редовима и ове године протекле су пријаве и упис на Факултет.
Онлајн пријаву путем апликације коју је направила ИТ служба извршило је
92,2% кандидата, а сви остали су у току три дана могли своју документацију
поднети референтима Студентске службе, а уз помоћ студената Маркетинг
тима. Као и прошле године, матурантима се нудила могућност да се пријаве
на највише пет студијских програма и тако повећају шансе за упис на неки
од популарних студијских програма које нуди ФТН. Укупно 2.900 кандидата
конкурисало је на 2.684 места, колико је расписано у Конкурсу за упис у I
годину основних академских и струковних студија. Како пракса налаже и
овог пута тимски рад и синергија Студентске, ИТ, Техничке и Маркетинг
службе са главним координатором за организовање и спровођење пријемног
испита доц. др Зораном Овцином, а уз незаобилазну подршку Пословодства
Факултета била је на завидном нивоу.

Аутори текста: Тијана Моцељ


и Смиљана Живолић

У школску 2021/22. годину основне студије на
Факултету техничких наука уписало је 2.417 бруцоша.
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Културна станица Ново насеље

Позив на заједништво и производњу нових вредности
Становници Новог насеља, захваљујући тиму
стручњака са Факултета техничких наука у
прилици су да добију Културну станицу – модеран
простор за производњу и пласирање културних
садржаја. Аутори Културне станице Ново насеље,
која је саставни део реализације пројекта Нови
Сад европска престоница културе 2022 су: проф.
др Драгана Константиновић, проф. др Миљана
Зековић, доц. др Вишња Жугић и асистенти
Слободан Јовић, Маја Момиров и Бојан Стојковић,
наше колеге са Департмана за архитектуру и
урбанизам. Културне станице су центри заједница,
места на којима се остварују културне и креативне
потребе локалног становништва одређеног краја
града, али и свих других његових становника. Ово
је случај и са Културном станицом Ново насеље
(КСНН), која је као идеја рођена из потребе и
жеље становника, удружења и појединаца који
делују на Новом насељу, а која подразумева њихово
директно укључивање у процес конципирања
објекта као и његовог живота након изградње.
Пред ауторским тимом са Факултета техничких
наука је био тежак задатак да одговори на све
жеље и потребе заинтересованих страна и на неки
начин помири све под једним кровом - да станицу

пројектује као класичан културни центар и да,
предаваоница, испостава библиотеке и музички
у исто време, омогући повезивање са локалним
студији. Кров се завршава просторима за
становништвом и пружи простор за креирање
радионице и администрацију, који се ређају око
културних садржаја. У оваквој ситуацији, одговор
централне кровне терасе, која је замишљена као
на пројектни задатак морао је бити пре свега у
место окупљања, дружења, урбаног баштованства
програму и организацији објекта. Ово је довело до
и отворене летње кухиње. Испод целог приземља
постављања просторног концепта који се заснива
налази се подрумска етажа, са техничким
на симбиози две програмске платформе - једне
просторијама и гаражом.
отворене и флексибилне, намењене слободном
Реализацијом овог објекта ове позитивне
креативном деловању, која представља наставак
идеје добиле би свој физички облик док би са
ливаде и духа места који је на њој успостављен
архитектонског становишта били постављени нови
и оне друге, чврсте и дефинисане, која ће
стандарди у грађеној средини Новог Сада.

Аутор текста: Ауторски тим
омогућити да КСНН функционише као озбиљна

Културне станице Ново насеље
продукцијска инфраструктура. Културна станица
Ново насеље зато представља искорак у
пројектовању објеката културе намењене
локалној заједници. Предвиђена локација
објекта је угао Булевара Бате Бркића и
Улице сељачких буна и садржаће отворено
приземље као наставак јавне површине,
у којем ће се се налазити централни event
простори, галерије, места окупљања и
кафе. Њега ће наткривати кров, који
обухвата велику мултифункционалну
РЕНДЕР: Maige studio
салу са пратећим садржајима, као и
ФТН

НОВИНЕ

25

Најбољи студенти ФТН-а у школској 2019/20. години

Уз традиционалну Светосавску награду први пут
додељена признања “Милева Марић-Ајнштајн”,
“Никола Тесла”, “Живојин Ћулум” и
“Драгутин Зеленовић”
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Поводом Дана Светог Саве, Факултет техничких наука је доделио Светосавску
награду за школску 2019/20. годину свом најбољем студенту за остварен
изузетан успех током студија. Поред овог традиционалног признања, први
пут су додељене и награде које су добиле име у част српских научника, као и
бивших декана ФТН-а, који су у многоме допринели развоју Факултета, али
и читавог високог образовања у Србији: “Милева Марић-Ајнштајн”, “Никола
Тесла”, “Живојин Ћулум” и “Драгутин Зеленовић”. Предвиђено је да се ове
награде додељују најбољим студентима на Дану Факултета техничких наука,
међутим, у условима изазваним пандемијом COVID-19 и немогућности
организовања прослава, овог пута су додељене поводом школске славе Светог
Саве. Ова признања, која се састоје из повеље, књиге и новчане награде, нашим
најбољима је у име Факултета техничких наука доделио проф. др Борис Думнић,
продекан за финансије и развој ФТН-а.
ФОТО: Маркетинг служба ФТН-а




Аутор текста:
Дарија Медвецки

Милица Бановић

Добитница Светосавске награде

Овогодишњи лауреат Светосавске награде је Милица Бановић. Милица је у року од пет
година завршила основне и мастер студије Енергетике, електронике и телекомуникација
са укупном просечном оценом 10,00. Током студија била је стипендиста Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, затим Фонда за стипендирање и подстицање
напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета
у Новом Саду, као и Фонда за младе таленте Републике Србије. Добитница је награде
Фонда “Момчило Момо Новковић“ коју јој је Факултет техничких наука доделио 2018.
године за остварене изузетне резултате током основних академских студија. Наредне
године проглашена је најбољим студентом генерације у области техничко-технолошких
наука на Универзитету у Новом Саду. Као волонтер, била је укључена у организацију
бројних манифестација Факултета и учествовала је у научним конференцијама из области
електротехнике и рачунарства. Паралелно док је похађала трећу и четврту годину студија,
Милица је била сарадник – демонстратор, а затим и сарадник у настави на Департману
за енергетику, електронику и телекомуникације. Милица је овом приликом истакла да
за њу Светосавска награда значи велико признање, али и подстицај и мотивацију за даље
усавршавање у будућности. “Изузетно ми је драго што је мој Факултет препознао мој труд
и рад током студија. Зато желим да поручим својим млађим колегама да уче и да се труде,
да пронађу неку област за коју имају највише интересовања и да у том правцу усмере своје
учење и истраживање, а резултати ће доћи” – истиче Милица.
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Стефан Бокић

Добитник награде ”Милева МарићАјнштајн”
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Добитник награде “Милева Марић-Ајнштајн”, која се додељује као
изузетна награда за остварен укупан просек изнад 9,50 на основним и
мастер академским студијама најбољем студенту студијских програма:
Рачунарство и аутоматика, Софтверско инжењерство и информационе
технологије, Информациони инжењеринг и Примењено софтверско
инжењерство, је Стефан Бокић. Стефан је завршио основне академске
и мастер академске студије са укупним просеком 9,98 на студијском
програму Рачунарство и аутоматика. Стефан је током студија своје
знање преносио млађим колегама, као демонстратор на Департману
за рачунарство и аутоматику. “По мени, ова награда је потврда да
Факултет брине о најбољим студентима и да жели да истакне оне који
су то својим радом највише заслужили. Мислим да сваком студенту не
треба да буде главна тежња односно циљ одређена награда или оцена,
већ да научи што више, а похвале и признања ће природно сами доћи”
– истиче Стефан.

Алекса Стојковић

Добитник награде ”Никола Тесла”

Ова изузетна награда се додељује најбољем студенту студијских програма: Енергетика,
електроника и телекомуникације, Мерење и регулација, Биомедицинско инжењерство
и Електротехника за остварен укупан просек изнад 9,50 на основним академским и
струковним студијама и мастер академским и струковним студијама. Алекса Стојковић,
овогодишњи добитник ове награде, основне академске и мастер академске студије
завршио је са укупним просеком 9,75 на студијском програму Енергетика, електроника
и телекомуникације, а затим је своје школовање наставио на докторским студијама
на овом студијском програму. Током студија био је сарадник у настави на Департману
за енергетику, електронику и телекомуникације, а данас ради као асистент на истом
департману на Катедри за енергетску електронику и претвараче. Он је истакао да награда
“Никола Тесла” за њега значи верификацију да је на правом путу, а средњошколцима
који тек треба да изаберу чиме желе да се баве поручио је да имају самопоуздања у свом
одабиру студија. “Не гледајте само шта је на тржишту тражено од занимања у датом
тренутку, већ оно чиме суштински желите да се бавите, јер када радите нешто из љубави,
успех је загарантован. Такође, млађим колегама са ФТН-а бих поручио да верују у себе и у
своје знање које су стекли јер овде могу много да науче од квалитетних професора који су
препознати у научној заједници” – закључује Алекса.
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Драган Смиљанић

Добитник награде ”Живојин Ћулум”

Награда “Живојин Ћулум” представља изузетну награду за остварен укупан просек
изнад 9,50 на основним и мастер академским студијама студената: Производног
машинства, Механизације и конструкционог машинства, Енергетике и процесне
технике, Техничке механике и дизајна у техници, Чистих енергетских технологија,
Саобраћаја и транспорта и Поштанског саобраћаја и телекомуникација. Добитник ове
награде је Драган Смиљанић који је завршио основне и мастер академске студије са
укупним просеком 9,90 на студијском програму Саобраћај и транспорт. Драган је своје
студије наставио на ФТН-у на докторским студијама из исте области како би могао
да настави да се бави научним радом који је започео још током мастер студија. „Врло
сам срећан што нам је наш факултет омогућио да у једном дану, у ком смо добили ову
награду, постанемо свесни свог успеха који смо градили током претходних пет година.
Факултет је, наравно, осим за стицање квалитетних знања, сјајна прилика да изградите
дисциплину коју ћете применити сутра у свим областима живота, што ће сигурно бити
препознато“ – наводи Драган.

Александра Врачар

Добитница награде ”Драгутин Зеленовић”

Награда “Драгутин Зеленовић” је изузетна награда за остварен укупан просек
изнад 9,50 на основним и мастер академским студијама. За награду конкуришу
студенти који су завршили један од следећих студијских програма: Индустријско
инжењерство, Инжењерски менаџмент, Инжењерство информационих система и
Мехатроника. Александра Врачар, која је овогодишњи лауреат награде „Драгутин
Зеленовић“, своје основне и мастер академске студије завршила је са укупним
просеком 9,69 на студијском програму Инжењерски менаџмент. Александра је
током студија била стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, а затим и Фонда за младе таленте. Она је овом приликом навела да је
већ добијала награде Факултета, али да је награда „Драгутин Зеленовић“ свакако
најзначајнија и за њу представља велику част што је њоме крунисан завршетак
студија. „Искористила бих ову прилику да се захвалим Факултету техничких
наука, осим на знањима која ми је пружио, што признаје труд и цени залагања нас
студената“ – закључује Александра.
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Студенти ФТН-а пројектовали БИНAЦИКЛ

Ново место окупљања које не захтева тешку
инфраструктуру него људе, идеје и креативност
квалитет живота грађана, као и
за младе и старије и наглашавању сценског
напредак групе. Пројекат Бинацикл
потенцијала на отвореним просторима паралелно
је настао онда када смо увидели
са потребом омогућавања паркинга за бицикле.
да постоји недостатак паркинга за
Као локација изабран је новонасељски паркић
бицикле и простора за младе где могу
симболички назван Међу брезама преко пута ког
да се образују путем неформалне,
се налазе и вртић и основна школа, па уређење
али и формалне едукације (часови
и унапређење овог простора према потребама
у природи). Грађани проналазе
грађана представља широки јавни интерес.
алтернативне начине за одлагање
Ово је пример добре праксе који указује да је
бицикала. Бицикл се везује за:
могуће утицати на уређење и прилагођавање
ограду школе, бандере и стабла
јавних простора. Управо то је важна порука
чиме се квари слика окружења и
и симболика пројекта Бинацикл. Пројекат
ФОТО: Предраг Вељковић, Душан Митић, Никола Стојадиновић
неретко ствара чеп у пешачком
Бинацикл је подржан од стране програма
саобраћају. Овај пројекат за циљ
Министарства омладине и спорта МЛАДИ
Студенти IV године студијског програма Сценска
има да мотивише чланове заједнице да се
СУ ЗАКОН 2020. у оквиру конкурса Шта нам
архитектура, техника и дизајн: Милица Сурутка,
окрену бициклизму, чиме би се делимично
тешко, а уз подршку Покрета горана Војводине,
Никола Стојадиновић, Предраг Вељковић,
решио проблем загађења и адресирали и други
програма Твоје место у Србији и платформе
Јелена Иванчевић, Сара Дедић и Сара Агић
проблеми заједнице. Циљ је свакако и пружање
Promeni.rs, као и програма Снажно зелено који
аутори су БИНАЦИКЛА – дводелне ефемерне
нове димензије једном урбаном фрагменту, од
спроводе Млади истраживачи Србије, Београдска
структуре која се састоји из паркинга за бицикле
практичне примене као паркинг за бицикл, до
отворена школа и Инжењери заштите животне
и трансформабилне троделне бине са клупом.
својеврсног лендмарка, места за окупљање јер
средине уз финансијску подршку Европске уније.
Овај шесточлани тим наших студената постоји
је предвиђено да се објекат редовно користи за
Више информација о отварању и свим наредним
од септембра 2020. године и до сада је реализовао
организовање образовних и културних дешавања
програмима Бинацикла можете пратити на
и учествовао у неколико заједничких пројеката
у циљу промоције одрживог развоја, уметности
фејсбук и инстаграм профилу – Scenci.
(Scenlab danceflor, 21114 Филм фест у Новом

Аутор текста: Милана Вртунски
и грађанског активизма. На овај начин, ствара
Саду, Импулс! фестивал, фестивал Добро дошли
се ново место за све чланове заједнице,
на Насеље, итд.). Заједно су се придружили
које не захтева тешку инфраструктуру,
организацији Ново културно насеље са жељом
него људе, идеје и креативност.” Први
да уз њихову менторску подршку формирају и
део Бинацикла представља паркинг
креирају различите културно-уметничке садржаје
за 10 бицикала који ће заменити три
и иницијативе и тиме оснаже већ постојећу
паркинг-места за аутомобиле. Други део
заједницу. О раду групе, и настанку пројекта
је трансформабилна мала бина из три
Бинацикл за ФТН новине говори чланица тима
дела са клупом на којој би се изводили
Милица Сурутка: “У току сарадње са удружењем
различити културно-уметнички садржаји.
Ново културно насеље дошли смо до закључка
Оваква идеја била је истовремено и
да су наша знања о потенцијалу и начину
најбољи пример исказивања личних
коришћења простора од великог значаја, те да
ФОТО: Предраг Вељковић, Душан Митић, Никола Стојадиновић
афинитета према организовању догађаја
их можемо искористити како бисмо унапредили

Регионално такмичење у области грађевинарства

У конкуренцији 15 факултета из пет држава наши
студенти освојили сребрну медаљу
Наши студенти Департмана за
грађевинарство и геодезију освојили
су друго место на првом регионалном
такмичењу ALLPLAN STUDENT COMPETITION које је посвећено дигитализацији
грађевинске индустрије, Building Information Modeling (BIM) начину рада, промоцији
квалитетног пројектовања и знања кроз
радне задатке и тимске пројекте на коме
је учествовало 15 факултета из пет држава
региона. Студенти су имали задатак да у
два дана покажу способност моделирања
ФОТО: Baldinistudio International
носеће конструкције према архитектонским
подлогама, а затим и умеће армирања
комплетне конструкције у Allplan према
Јовина, студента прве године и Јелене Мирјанић
заданим упутствима, изради планова оплате и
и Луке Танасијевића, студената треће године
арматуре, предмери радова. Трећег дана студенти
грађевинарства уз пуну подршку Департмана
су имали прилику да презентују своје моделе
за грађевинарство и геодезију. Менторка им је
и начин рада са BIM алатима. Наш факултет
била Мирјана Терзић, сарадник у настави на
је представљао тим од три студента: Милана
Катедри за технологију и организацију грађења
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уз саветодавну помоћ др Игора Пешка,
професора овог департмана. Ово
такмичење је организовао Baldinistudio
International , а реализовано је кроз
три фазе: онлајн квалификациони
тест, факултетскa такмичења „Allplan
Faculty Hackaton“ и „Allplan Regional Hackaton“ (главно регионално
такмичење одржано у Београду). Осим
повезивања факултета, ово је била
одлична прилика да се међусобно
упознају студенти грађевинарства
из целог региона, створе мрежу
познанстава и успешно је пласирају
на тржишту рада. Такође, такмичење
су подржавале многе компаније из грађевинске
индустрије којима су, овим путем, студенти имали
могућност да се представе.



Аутор текста:
Дарија Медвецки

Стручна екскурзија

Студенти Грађевинарства стицали практична
знања о хидротехници на рекама Тиса и Бегеј
Студенти четврте године основних академских,
као и мастер студија Грађевинарства у оквиру
стручне екскурзије посетили су брану на Тиси
код Новог Бечеја и стару преводницу код
Српског Итебеја. Ову посету организовао је
и предводио проф. др Срђан Колаковић, шеф
Катедре за хидротехнику и геодезију заједно са
проф. др Властимиром Радоњанином, тадашњим
директором Департмана за грађевинарство и
геодезију. Студенти су прво имали прилику да
чују више информација о устави код Новог Бечеја
која је изграђена 1971. године и која служи за
пропуштање воде из Тисе у новобечејски канал
и обрнуто, у зависности од водостаја Тисе, а
затим и о брани завршеној 1977. године чији је
задатак да одржава потребан ниво воде у реци
и да омогући гравитационо упуштање воде у
банатски део хидросистема Дунав-Тиса-Дунав.
Екскурзија се наставила у општини Житиште
када су студенти обишли стару преводницу код
села Српски Итебеј где је, у склопу планираних
радова на реконструкцији преводнице на реци
Бегеј, у току копање помоћног канала дужине
500 метара у који је усмерен ток реке како би се

ФОТО: Департман за грађевинарство и геодезију

створили услови за несметан и безбедан рад на
изградњи нове преводнице. Овом приликом
студенти су имали могућност да виде како
преводница изгледа у сувом и начин на који се
ток Бегеја преусмерио у прокопани канал. Ова

једнодневна посета завршена је дружењем у
пријатној атмосфери када су студенти са својим
професорима размењивали утиске о локацијама
које су посетили и новим знањима које су стекли.

Аутор текста: Јована Васић

Energy Harvesting као помоћ при опоравку од COVID-а

Од 240 студентских радова иновативна идеја
студената Биомедицинског инжењерства
проглашена најбољом у региону и трећом у Европи
пуни како се тело помера. Након мерења,
сигнал се са уређаја шаље на телефон
где се подаци обрађују и приказују
у облику графика. Циљ ове идеје
првобитно је био да се помогне људима
који се опорављају од COVID-а како би,
на безбедан начин могли да прате свој
опоравак, али ће моћи да га користе
и сви они који имају респираторних
проблема. Дора и Милорад за ФТН
новине наводе да су се за такмичење
припремали од новембра 2020. године,
али да нису имали превелика очекивања
због великог броја одличних идеја, прво
колега из региона, а затим и читаве
ФОТО: Schneider Electric
Европе. “Након тромесечне припреме
и предаје идеје, убрзо смо добили
Победивши на регионалном такмичењу
поруку од судија да је наш рад ушао у топ пет
Schneider Go Green студенти четврте године
радова Југоисточне Европе и позвали су нас да
Биомедицинског инжењерства: Дора Балог и
у финалу тог круга такмичења презентујемо
Милорад Стојановић су са својим иновативним
нашу идеју. Све идеје су биле одличне, па нисмо
решењем које ће помоћи људима у опоравку од
имали превелика очекивања, али после пар
COVID-а, у европском финалу освојили треће
дана смо добили обавештење да смо победили
место у конкуренцији од 240 пријављених
и тиме се пласирали у финале Европе на коме
радова. Дорина и Милорадова идеја базира се
смо освојили треће место” – истичу Дора и
на приципу мерења капацитета плућа помоћу
Милорад. У припреми презентације и развијању
уређаја који је реализован у форми јестиве
идеје имали су помоћ свог професора са
електронске тетоваже. Уређај се напаја помоћу
Факултета, а за наступ у финалу Европе добили
технологије Energy Harvesting-а што значи да се

су и менторе из компаније. “Саму идеју за ово
такмичење смо заправо добили учећи предмет
Медицинска електроника који нам је у прошлом
семестру држао проф. др Горан Стојановић. Када
смо одлучили да учествујемо у овом такмичењу,
проф. Стојановић нам је пуно помогао
обезбеђивањем литературе и консултацијама.
Након што смо добили информацију да је од
240 радова само девет изабрано да изнесе своју
идеју у европском финалу, међу којима је и наш,
добили смо менторе из Schneider Electric-а,
који су нам помагали око представљања идеје и
израде бизнис плана” – истичу Дора и Милорад.
Као следећи корак након такмичења, Дора
и Милорад ће у Schneider Electric Развојном
центру у Новом Саду имати прилику да кроз
стручну праксу надограде своје знање и стекну
нова искуства, а у наредном периоду очекују
и наставак развоја прототипа њихове идеје у
лабораторијама Факултета. Европско финале
овог глобалног студентског такмичење чији је
циљ проналажење смелих идеја и иновативних
решења за паметније, енергетски ефикасније
и одрживе градове одржано је 13. априла у
организацији компаније Schneider Electric,
глобалног лидера у управљању енергијом и
аутоматизацији.


Аутор текста: Дарија Медвецки
ФТН

НОВИНЕ

29

Од ФТН-а до инвестиције од 2 милиона долара

Новосађани мењају хардвер АI
индустрију из корена
а данас заједно са Стефаном и
Богданом води глобални Anari
АI тим који је на путу да креира
прву онлајн фабрику чипова.
“Чврсто верујемо да
свака компанија треба да има
персонализован чип за свој АI,
који ће им бити доступан у
само једном клику. Развијамо
АI на начин који је досад био
незамислив”, рекао је за ФТН
новине Стојановић, додајући
и то да чврсто верује у таленат
и спремност студената са
нашег факултета да оснаже
иновације и пруже нове идеје које ће бити
светски препознате. “Anari АI је доказ да
није потребно отићи из своје земље да би се
креирали производи који ће из корена променити
индустрије које се деценијама уназад нису
мењале”, истиче Стефан Средојевић (суоснивач и
оперативни директор), саветујући своје колеге на
чијем је месту био пре нешто више од две године
у оквиру студијског програма
Енергетика, електроника и телекомуникације,
“да буду вредни, упорни, истрајни и оно
најбитније - да сањају, јер су то кључне ствари
у грађењу једне велике приче.” Да пут иновације
захтева много упорности, знања и борбе за идеју
потврђује др Богдан Вукобратовић (суоснивач
и директор за развој) који је такође завршио

ФОТО: Anari АI

Anari АI је ново име у домаћем стартaп
екосистему, које последњих месеци ствара
снажан одјек и у светским размерама. Реч је о
новосадској компанији која се бави развојем АI
чипова у cloud-у, основаној од стране
некадашњих студената Факултета техничких
наука: Јована Стојановића, Стефана Средојевића
и др Богдана Вукобратовића. За само два месеца,
оснивачки тим је подигао инвестицију од 2
милиона долара од једног од највећих европских
инвестиционих фондова - Earlybird Venture
Capital, због чега је Anari АI привукао пажњу
светске јавности као компанија која мења хардвер
АI индустрију из корена. Јован Стојановић,
суоснивач и извршни директор, завршио је
Инжењерски менаџмент на нашем факултету,

студијски програм Енергетика, електроника и
телекомуникације. Богдан је творац новог језика
за опис хардвера базираног на Python-у, који ће
бити основа Anari АI платформе за креирање и
дизајн чипова. “Поносан сам на оно што смо
постигли, јер смо показали да се квалитетне
идеје цене код оних који имају слуха за нешто
што је иновативно и
другачије. Anari АI видим као фирму која покреће
један позитиван револт када је домаћа
стартап сцена у питању”, истиче за ФТН новине
Богдан. Anari АI има глобални тим који,
између осталог, чине и саветници са искуством у
компанијама и универзитетима, као што
су: NVIDIA, Samsung, IBM, Berkeley, UCLA. Осим
кроз Anari АI, промоција вештачке
интелигенције се дешава и кроз организације као
што су: Serbian AI Society, Wonderland AI
Summit, CITY AI, али и Angelico - организацију
која се бави истраживањем мозга и
развојем специфичних АI решења за децу са
посебним потребама. Ове организације су
део Wonderland AI екосистема, који је Јован
подигао пре 5 година, са циљем да окупи
најзвучнија светска имена у овој области и да
потенцијале вештачке интелигенције на
нашим просторима учини делом глобалне
заједнице која креира нашу будућност
засновану на АI-у.



Међународни онлајн хакатон

Аутори текста: Наташа Самац
и Милана Вртунски

Програмирање у служби петрохемијског
инжењерства
Студенткиња Факултета техничких наука
Мариета Ракош освојила је друго место на
међународном онлајн хакатону „Applied AI
Challenge: Oil and Gas Industry Case“ одржаном
од 14. до 16. маја у организацији компанија
Газпром Њефт, НИС и Универзитета ИТМО
у Санкт Петербургу који је један од најбољих
дигиталних универзитета у Руској Федерацији.
Мариета је студенткиња четврте године
студијског програма Софтверско инжењерство
и информационе технологије и једна је од
укупно 98 пријављених учесника - студената
основних и мастер студија из области: ИТ,
физике, геофизике и индустрије нафте и гаса
на српским и руским универзитетима. Задатак
такмичара био је да реше проблем предикције
типа и квалитета колектора на основу
одабраних сигнала геофизичког каротажа,
користећи алгоритме машинског учења.
Податке им је обезбедила компанија Газпром
њефт, а свега 16 учесника успело је да креира
модел чија је тачност задовољавала границу
прихватљивости модела. „Моје решење се
базирало на обради датих података, обучавању
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модела за класификовање и евалуацији
добијеног модела. Из скупа података су
избачена непотребна обележја, а категоричко
обележје је трансформисано по принципу
one-hot-encoding-а. Подаци су класификовани
помоћу Random Forest Classifier-а, који је
уз намештене хипер-параметре постигао
f1 меру од 0.854, што је крајњи резултат
који је заузео друго место. У креирању овог
решења доста ми је помогло знање стечено
на ФТН-у, јер сам се са машинским учењем и
вештачком интелигенцијом сусрела на три
предмета. Током презентовања решења, доста
сам научила од других такмичара, као и од
стручног жирија. Стечено искуство и добијени
сертификат ће ми у будућем раду веома
значити”, истиче Мариета за ФТН новине.
За најбоље рангирана решења Универзитет
ИТМО обезбедио је сертификате и поклоне,
а победничка идеја имаће шансу да буде
имплементирана у свакодневни рад: геолога,
петрофизичара и нафтних инжењера.
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Доц. др Зоран Овцин првак Војводине у трчању у природи

Учи наше студенте математику
али и здравом животу
ФОТО: Михаило Богдановић

на тренинзима и тркама је забавно и здраво и
за друштвени аспект бића. Преко трчања сам
упознао пуно нових пријатеља, а имао сам и
прилику да се такмичим са великим шампионима
као што је Јовица Спајић. Трчањем и планинским
трчањем се баве многе наши колеге наставници и
студенти, а главни организатор планинских трка
у Војводини је наш бивши студент Горан Жигић.
Позната је и Планинарска секција Нови Сад
која је настала од Планинарске секције ФТН-а”
– истиче колега Овцин. Доцент Овцин поручује
својим колегама да и поред својих многобројних
обавеза одвоје време за рекреацију и бављење
спортом. Посебно, наравно, издваја трчање, за
које не постоји старосно ограничење. “Одвојите
три пута по сат времена недељно, почните
са брзим ходањем, па постепено убрзавајте и
после два месеца ћете видете ефекте у свом
здрављу, кондицији, али и концентрацији у
послу или учењу. Ако желите изазов, дођите и
на трку - рецимо средом у 18h на кеј код Ђачког
игралишта” – поручује доц. Овцин.

Аутор текста:


На Првенству Војводине у трчању по природи
за трку која је била у Вршцу 30.5 км са 1540 м
(cross country running) под називом Војвођанска
елевације да је она приближно еквивалент
трекинг лига наш професор математике
трци 30.5 + 15.4 = 45.9 км на асфалту” – наводи
др Зоран Овцин, освојио је златни пехар за
др Овцин. Доцент Зоран Овцин се трчањем
укупни пласман за 2020. годину. Ове године
бави од 2016. године када је већ истрчао своје
су због ситуације са пандемијом COVID-19
прве полумаратоне. После неког времена је
Планинарски савез Србије, чији је доц. Овцин
почео да се такмичи и у планинарским ултра
лиценцирани члан и Планинарски савез
маратонима (преко 42 км) и учланио се у
Војводине организовали пет трка у местима:
планинарски клуб Железничар - Инђија са којим
Поповица, Чортановци, Буковац, Суботица
је прошле сезоне екипно у мушкој конкуренцији
и Засавица са укупном дужином од 209 км. У
освојио све три лиге које је организовао
мушкој категорији, у којој је др Овцин однео
Планинарски савез Србије. Своје обавезе на
победу, било је регистровано 395 учесника
Факултету, према његовим речима, усклађује
преко својих клубова, али је број такмичара
са овим спортом без проблема, поготово што
био већи јер су трке биле отвореног типа за све
се у нашем универзитетском кампусу налази
заинтересоване учеснике. Трчање у природи
Ђачко игралиште и у самој близини је кеј, а
са собом носи различите услове који зависе од
међу тркачима има и своје колеге са ФТН-а
окружења у којем се реализују трке. Стазе имају
и Универзитета. “Од када сам се опробао у
велику висинску добит (елевацију) или су на
овом спорту, одмах сам осетио љубав према
великој надморској висини. Према речима доц.
трчању и тркама. Поред тога што је физичка
Овцина, овај спорт је изазовнији од трчања по
активност свакако добра за здравље, дружење
асфалту јер укључује и клизаве,
камените, стрме или уске стазе
које такмичари некада морају
да пређу лаганијим ходом, а
некада чак знају бити и опасне
уколико учесници нису довољно
припремљени. “Овај спорт има
посебне благодети јер доживљај
природе у свим годишњим
добима и временским условима
даје тркама посебну драж.
Међутим, морате бити у доброј
форми и добро опремљени
и аутономни, на пример, за
случај да се изгубите или
наступи невреме. То значи да
морате имати: посебне патике,
непромочиву јакну, своју воду,
пиштаљку, астро-фолију, лампу,
кабаницу, мапу, телефон, итд..
Поједностављено поређење са
ФОТО: Приватна архива
тркама на асфалту је, рецимо,
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Покрени игру

Хуманост и љубав према спорту окупили
наше многобројне студенте
У циљу промоције спорта и физичке
активности међу младима и са
жељом да се пружи помоћ онима
којима је она најпотребнија,
Студентски парламент ФТН-а и
Студентска унија ФТН-а осмислили
су пројекат „Покрени игру“ који је
окупио велики број наших студената.
Овај пројекат је замишљен као
такмичарски турнир у различитим
спортским дисциплинама, а до сада
су то били: фудбал, кошарка, одбојка
и стони тенис. У протеклих шест
месеци, успешно су организована
три оваква турнира, од којих су
два била хуманитарног карактера
док је трећи, турнир у одбојци на
песку, био искључиво такмичарског
карактера. За сваки турнир одазвао
се велики број студената што је
увелико допринело квалитету игре
и ширењу спортског духа. Током
првог хуманитарног турнира,
који је био организован у циљу
пружања помоћи малом Бошку

ФОТО: Студентски парламент ФТН-а

Гуглети, прикупљен је износ од
100.000 РСД. Следећи хуманитарни
турнир је организован за Елену
Крстивојевић, где је успешно
прикупљено 131.400 РСД. Према
речима Јована Јењића, председника
Студентског парламента ФТН-а, сва
три турнира су протекла изузетно
успешно и медијски запажено јер
су студенти показали велику жељу
за учешћем на оваквим догађајима.
„Веома смо поносни на овај пројекат
који спаја хуманост и спорт, две
веома племените ствари. Захвални
смо на великодушној подршци
која нам је пружена, као и нашим
колегама на учешћу. На крилима
тога ћемо наставити да развијамо
и усавршавамо ову идеју“ – наводи
Јован и додаје да студенти могу
у блиској будућности очекивати
нове манифестације под окриљем
пројекта „Покрени игру“.
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ФОТО: Студентски парламент ФТН-а

Први Google Developer Student Club у Новом Саду
Компанија Google на Универзитету у
Новом Саду покреће први званични Google
Developer Student Club (GDSC), удружење
студената које, уз подршку експерата,
дели знање о Google технологијама и кроз
интерактивне пројекте учествује у стицању
практичних вештина. Са циљем окупљања
студената, са сличним интересовањима
за ИТ технологије, у заједницу на нивоу
универзитета, oвај клуб постоји на великом
броју престижних институција широм
света попут Stanford University, Princeton
University, University of Oxford, University
of Cambridge, итд.. Чланови клуба имају
прилику да прошире знање и развију
вештине кроз радионице и предавања,
и стекну вредно ваннаставно академско
искуство. Осим учења о конкретним
алатима и технологијама које је развио
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Google, студенти ће имати прилику да
учествују у раду на пројектима који су
од значаја за окружење. Организатори и
координатори GDSC-а у Новом Саду су
већински студенти и асистенти Катедре за
информационо-комуникационе системе
ФТН-а, а саветодавну помоћ у развоју
овог младог и перпективног клуба пружа
проф. др Дарко Стефановић, продекан за
науку и међународну сарадњу ФТН-а и
шеф ове катедре. Позивамо све студенте
Универзитета у Новом Саду заинтересоване
за Google технологије, независно од степена
и области студија да се више информишу о
овом клубу путем друштвених мрежа Google
Developer Student Club - University of Novi Sad
и прикључе GDSC заједници.
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