
96 радова / 323 аутора и коаутора / 7 земаља 

новине
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Факултет је и ове године традиционално 
обележио дан Светог Саве, школску славу. Тим 
поводом у Свечаној сали окупио се велики 
број званица, међу којима су били: Његово 
Преосвештенство Епископ бачки Господин 

др Иринеј Буловић, проф. др Душица 
Ракић, заменик секретара у Покрајинском 
секретаријату за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, декан 
Факултета проф. др Раде Дорословачки, 
продекани, директори департмана, студенти 
и гости. Свечаност је Светосавском химном 
отворио хор Гимназије „Јован Јовановић 
Змај“, а потом је поздравну реч одржао декан 
Факултета проф. др Раде Дорословачки. 
Пред пуном салом беседио је Његово 
Преосвештенство Епископ бачки Господин 
др Иринеј Буловић и уручио награду 
овогодишњем лауреату Милошу Спасићу, 
мастер инжењеру студијског програма 
Саобраћај и транспорт. Након поздравних 
говора уследило је додељивање Светосавске 
награде најбољим дипломираним студентима 
по областима. Потом је уследила промоција 
два магистра техничких наука. 
Милош Спасић, је рођен 19. септембра 1993. 
године у Бору. 2012. године уписао је основне 
академске студије на Факултету техничких 
наука на студијском програму Саобраћај и 

транспорт. Четири године касније уписује 
мастер академске студије на истом студијском 
програму. Све године студија завршио је у 
року са просечном оценом 10. Тренутно је на 
докторским студијама. Милош је своје студије 
употпунио учешћем на стручним радионицама, 
као и усавршавањем на пољу фотографије, 
рада са младима и доприносом друштвеној 
заједници Бора.
 Аутор текста: 
 Андреа Беванда-Кун

На Факултету техничких наука 
додељени су сертификати професорима 
и асистентима који су учествовали у 
реализацији наставе за стране студенте 
током зимског семестра школске 
2017/2018. године. У овом семестру 
преко програма мобилности боравило 
је 27 студената на Факултету техничких 
наука, из седам различитих земаља. 
Тим поводом Управа Факултета, 
заједно са Службом за међународну 
сарадњу иницирала је да се свим 
професорима и асистентима који су 
учествовали у реализацији наставе за 

стране студенте, доделе сертификати 
који потврђују да Факултет техничких 
наука препознаје значај мобилности 
у контексту интернационализације 
Факулета. У зимском семестру преко 60 
професора и асистената је учествовало 
у реализацији наставе, а добијене 
сертификате ће запослени на Факултету 
техничких наука моћи да користе на 
конкурсу за избор у звање. Тим поводом, 
организована је прва свечаност, 
а планирано је да се након сваког 
семестра одржи овај вид промоције.
 Аутор текста: Оливера Ђуричић

Додела сертификата

Професори и асистенти 
дали значајни допринос 

интернационализацији ФТН-а
ФОТО: Медија центар ФТН
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Традиционална свечаност на ФТН-у

Светосавску награду  Милошу Спасићу уручио Његово 
Преосвештенство Епископ бачки Господин др Иринеј Буловић
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Промовисан 19.000. 
инжењер на ФТН-у

На свечаној промоцији  22. децембра 
2017. године Управа Факултета одржала је 
свечану промоцију и доделу диплома мастер 
инжењерима. Награда најбољем студенту 
из области инжењерства заштите животне 
средине и заштите на раду у овој промоцији 
припала је Сањи Кнежевић. Она је уједно 
промовисана и као 19.000. инжењер од 
оснивања Факултета техничких наука. 
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Тринаести међународни сајам „Путокази”

Велико интересовање за студијске програме ФТН-а

H2020 Insurance - Oasis Innovation Hub for Catastrophe and Climate Extremes Risk Assessment

Први Радни састанак међународног пројекта 
на ФТН-у  као једином партнеру из Србије

Факултет техничких наука представио се, и ове 
године, на Сајму образовања „Путокази” од 8. 
до 10. марта у хали „Мастер“  Новосадског сајма. 
Током три сајамска дана штанд Факултета посетио 
је велики број матураната и наставника средњих 

школа, али и студената 
који постдипломске 
студије желе да упишу 
на ФТН-у. Као и до сада, 
на Сајму је представљена 
нова уписна кампања за 
школску 2018/19. годину, а 
њен овогодишњи слоган 
„Немогуће је само реч” 
могао се прочитати на 
мајицама које су носили 
студенти Маркетинг тима, 
као и на информативном 
материјалу који се 
делио заинтересованим 
средњошколцима. 
Тринаести међународни 
сајам образовања 

„Путокази” свечано су отворили: господин 
Михаљ Њилаш, потпредседник 
Покрајинске владе и покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне 
заједнице и проф. др Зоран Милошевић, 
покрајински секретар за високо 
образовање и научноистраживачку 
делатност. Као и прошле године, ФТН 
је наступио на заједничком штанду 
са још 13 факултета и три института 
који послују у саставу Универзитета у 
Новом Саду. Маркетинг тим задужен 
за промоцију Факултета на овом сајму 
чинили су студенти: Иван Михајлов, 

Стефан Окиљевић, Вукан Нинковић, Марија 
Жугић, Наташа Павловић, Марина Мишковић, 
Данило Николић, Јована Миловановић, Сања 
Максимовић, Наташа Чачић, Далија Жигић, 
Оливера Хрњаковић, Инес Божулић, Јована Кужет, 
Анита Рајда, Милош Милашиновић, Ивона Ач, 
Иван Јанчић, Лука Радовић, Марина Дражић, 
Николина Дунђер и Горана Радин. Након дружења 
са заинтересованима на Сајму, Маркетинг служба 
ФТН-а заједно са студентима из Маркетинг тима 
наставља са промоцијама у средњим школама 
започетим још у новембру претходне године. 
Након ових активности матуранти ће имати 
прилику да се и на други начин упознају са 
Факултетом и то у оквиру манифестације „Дан 
отворених врата” која је планирана за прву 
половину маја месеца.
 Аутор текста: 
 Смиљана Живолић

Први Радни састанак у оквиру међународног 
пројекта H2020 Insurance одржан је 5. 3. 2018. 
године на Факултету техничких наука као 
једином партнеру из Србије уз присуство великог 
броја реномираних стручњака из области 
моделовања климатских промена, утицаја, 
ризика и изложености ектремним климатским 
догађајима из земље и иностранства. На састанку 
се обратио проф. др Раде Дорословачки, декан 
Факултета техничких наука који је гостима 
пожелео добродошлицу на Факултет и изразио 
велико задовољство што ФТН учествује у 
овом значајном пројекту. Проф. др Маја Турк 
Секулић, координатор H2020 Insurance пројекта 
за Србију, проф. др Јелена Радонић и проф. др 

Дубравко Ћулибрк представили 
су 20 земаља учесница на пројекту, 
као и план активности за наредни 
период. Руководилац овог пројекта 
Фред Хатерман са Института за 
истраживање климатских промена из 
Потсдама, у Немачкој, институције 
која је носилац пројекта, представио 
је модел The Future Danube Model 
Suite. Састанку су присуствовали 
врхунски стручњаци у овој области 
и представници инситуција из: 
Немачке, Мађарске, Данске, ЈКП 
Водовод и канализација из Новог Сада, 
Републичког хидрометеоролошког 
завода, ЈВП Воде Војводине, Агенције 
за заштиту животне средине Републике Србије 
и Градске управе за заштиту животне средине. 
Пројекат H2020 Insurance у свом фокусу има 
операционализацију система, названог Oasis 
Loss Modelling Framework, који у светлу све већег 
степена забринутости везаног за екстремне 
климатске појаве и консеквенце које оне имају на 
друштво и животну средину, има за циљ јачање 
опште друштвене отпорности на дате акцидентне 
догађаје. На територији Републике Србије систем 

ће бити имплементиран у оквиру инвестиције 
опредељене за пројектовање и изградњу Фабрике 
за третман отпадне воде града Новог Сада, 
чију студију изводљивости је већ финансирала 
Европска унија кроз западно-балкански 
инвестициони оквир инфраструктурних пројеката 
и која је од изузетног значаја са аспекта глобалног 
унапређења хигјенских услова града Новог Сада, 
реке Дунав и читавог нашег животног окружења.
 Аутори текста: проф. др Маја Турк Секулић 
 и  проф. др Јелена Радонић
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Закључци ТРЕНДА 
2018

Део закључака са скупа 
ТРЕНД 2018 је следећи:

1. У процесу реформи високог образовања 
треба поклонити више пажње 
друштвеној мисији и одговорности 
универзитета, његовим вредносним, 
етичким и васпитним димензијама. 
Универзитет, као једна од најважнијих 
европских институција, треба да негује 
културу радозналости и креативног 
немира, чувајући идеје отворености, 
слободе, аутономије, критичности и 
просвећености.
2. Систем високошколског образовања 
и инфраструктура се морају адаптирати 
на присутни тренд дигитализације 
производње. Неопходно је да компаније, 
заједно са владама, привредним 
коморама и факултетима, остваре: а) 
подизање технолошке инфраструктуре на 
виши ниво, б) прилагођавање курикулума 
студијских програма као и појединачних 
силабуса предмета потребама дигиталне 
производње и ц) јачање предузетничких 
прилаза како би се повисио ниво ИТ 
и других, високотехнолошких, знања 
и вештина радне снаге као и њиховог 
иновативног потенцијала. У складу 
с наведеним закључком, потребно је 
прилагодити законску регулативу.

Рекордни број радова на скупу ТРЕНД 2018

Дигитализација високог образовањаДигитализација високог образовањаДигитализација високог образовањаДигитализација високог образовања

Скуп „Трендови развоја” – ТРЕНД 
успешно је реализован по 24. пут са 
рекордним бројем изложених радова, 
настављајући дугу традицију окупљања 
универзитетских и других представника 
високог образовања. ТРЕНД 2018 одржан 
је од 21. до 23. фебруара 2018. године са 
основном темом „Дигитализација високог 
образовања” у одмаралишту „Краљеви 
чардаци Спа” на Копаонику у организацији 
Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. Скуп је отворио проф. 
др Раде Дорословачки, декан ФТН-а док 
је проф. др Владимир Катић, продекан за 
финансије и развој ФТН-а, представио 
историју скупа „Трендови развоја” од 
првог одржавања до 2018. године и посебно 
истакао да је на овогодишњем ТРЕНД-у 
представљен до сада највећи број - 96 
радова припремљених од стране 323 аутора 
и коаутора из седам земаља. Након 
свечаног отварања представљени су уводни 
радови. Рад „Јединствен информациони 
систем за обезбеђење квалитета студија 
у Србији” изложио је др Живадин Мицић 
из Комисије за акредитацију и проверу 
квалитета и професор на Факултету 
техничких наука у Чачку Универзитета 
у Крагујевцу, а на тему „Од дигиталне 
производње до дигиталног образовања” 
говорио је проф. др Драган Шешлија, 
продекан за науку и међународну сарадњу 

ФТН-а у Новом Саду. У оквиру скупа ТРЕНД 
2018 током три дана организовано је: 11 
пленарних сесија, три постер сесије и три 
уводне сесије у оквиру којих је представљен 
поглед у наредни период развоја на бази 
новог закона, путеви за унапређење 
квалитета наставе, а све у смислу примене 
најновијих дигиталних технологија у 
настави, учењу на даљину, употреби 
смарт-технологија и бриге о енергетској 
ефикасности и одрживом развоју на 
факултетима у Србији. Разматран је и 
положај истраживања и науке, примене 
иновација, трансфера know-how у привреду, 
реализације патентних права, техничких 
решења и сл.. Дискутовани су: процеси 
интернационализације универзитета, 
мобилности студената и професора 
кроз Erasmus +, билатералне и друге 
пројекте. Разматран је квалитет наставног 
и других процеса у светлу предстојећег 
циклуса националне, али и међународне 
акредитације. Такође, представљена је 
монографска библиографска публикација 
„Анализа успешности маркетиншких 
активности на Факултету техничких наука 
у Новом Саду”. На крају, скуп је донео своје 
закључке који ће бити достављени свим 
релевантним институцијама. Сви радови и 
потпуни текст закључака могу се видети на 
веб-сајту ове конференције:  
http://www.trend.uns.ac.rs/
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3. Развој комплетне информатичке подршке за 
потребе наставног особља, стручних служби, 
будућих и активних студената на појединачним 
факултетима, због његове комплексности и 
величине, представља константан изазов. У том 
контексту, проблеми интеграције, одржавања и 
сталног унапређења појединачних подсистема 
информационог система високошколске 
установе посебно долазе до изражаја, како би 
се побољшала ефикасност свих процеса на 
високошколској установи и комуникације свих 
субјеката у образовном процесу.

4. Истраживања показују да се применом LMS 
платформи процес извођења наставе и учења 
значајно унапређује, а студенти остварују не 
само боље вештине него и боље оцене. Треба 
пружити подршку наставницима и студентима 
у циљу постизања бољих резултата и повећања 
степена ефикасности процеса дигитализације 
образовања. Неопходно је обезбедити, на 
основу унапред дефинисаних критеријума, 
рецензију материјала који се објављује на LMS 
платформама. 
5. Применом модерних технологија анализе 

података и мрежне анализе могуће је открити 
потенцијале група истраживача у појединим 
областима, у којима је могуће постићи 
унапређење истраживачких потенцијала 
и научне продукције. Применом наведене 
технологије, могуће је поспешити сарадњу 
у мултидисциплинарним истраживањима и 
формирање адекватних пројектних тимова за 
конкурисање на међународне и домаће пројекте.
6. Препознајући значај перманентног 
праћења промена на тржишту знања и 
припреме адекватног одговора у смислу 
понуде одговарајућих студијских програма, 
потребно је подстаћи маркетиншке активности 
на факултетима, користећи потенцијале 
друштвених мрежа, али и учешће студената у 
таквим активностима.
7. Erasmus програми мобилности студената, 
наставног и ненаставног особља, успешно 
се реализују на универзитетима широм 
Европске уније (ЕУ) и Републике Србије, 
што представља вишеструку корист, како за 
кориснике овог програма у нашој земљи, тако 
и за учеснике размена држављана ЕУ. Потребно 
је искористити потенцијале Erasmus и других 
програма међународне сарадње за увођење 
нових студијских програма у складу с потребама 
тржишта рада.
8. Садашњи систем акредитације и 
акредитационих стандарда треба у већој мери 
прилагодити савременим тенденцијама у 
европском образовању. Закључци о потреби 
дигитализације савременог високог образовања 
намећу и потребу за новим стандардима који 
ће омогућити увођење свих метода и форми 
електронског учења у класичне студијске 
програме, без досадашњих ограничења.
 Аутори текста: проф. др Владимир Катић 
 и проф. др Драгиша Вилотић

Дигитализација високог образовањаДигитализација високог образовањаДигитализација високог образовањаДигитализација високог образовања
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Саобраћај је друштвена област која константно, од 
изума точка, у некој форми служи и даје допринос 

опстанку и развоју човечанства

На Факултету техничких наука 1978. године 
основан је Саобраћајни одсек, трећи одсек по реду 
настанка који је касније прерастао у Департман за 
саобраћај. Проф. др Драган Јовановић је директор 
овог департмана већ 6 година.

- Ове године славите четрдесет година од 
настанка. На који начин сте опстали тако 
дуги низ година с обзиром на велики број 
факултета у региону?
Свакако је изазов из године у годину успешно 
попунити планирану уписну квоту на постојећим 
студијским програмима. Ми смо опредељени 
и посвећени развоју и унапређењу квалитета 
функционисања што је иначе и политика 
Факултета техничких наука. Ту пре свега мислим 
на развој наставничког кадра, креирање нових или 
редизајнирање постојећих студијских програма, 
развој савремених метода реализације наставе 
и осавремењавање наставних садржаја у раду 
са студентима и одлични резултати у сарадњи 
са привредом. Све то утиче на квалитет шире 
друштвене перцепције и на препознатљивост 
наших потенцијала и могућности. Сигуран сам да 
уколико останемо посвећени овим принципима 
можемо очекивати да још много генерација наших 
свршених студената на најбољи начин промовише 
све оно што су као знање и способности стекли 
студирајући на нашим студијским програмима.

- У протеклом периоду Департман за 
саобраћај је ангажован на реализацији 
студија, пројеката, експертиза из 
различитих области саобраћаја. Да ви 
можете нешто да промените у погледу 
саобраћаја у Србији, шта би то било?
Кључна промена треба да буде у функцији развоја 
свести код доносиоца одлука и ширег друштвеног 
мњења о свим аспектима утицаја саобраћаја 
на развој друштва. То би требало да доведе до 
промишљеног приступа и одговора како и на 
који начин, краткорочно и дугорочно, саобраћај 
може да унапреди свеобухватно функционисање 

друштвеног система, али и квалитет живота наших 
грађана. Конкретно, постоје значајне разлике у 
саобраћајном окружењу и инфраструктури које би 
и ми стручњаци, али и грађани волели да видимо 
као део наше свакодневнице и да користимо 
њихове благодети које тај аспект саобраћаја 
омогућава.

- За 40 година постојања Департмана 
за саобраћај дипломирало је око 2.000 
студената. Да ли је то довољан број 
стручњака за саобраћај за нашу земљу, 
поготово ако се има на уму да велики број 
студената вашег факултета одлази у 
иностранство?
У односу на првих 25 година постојања број 
свршених студената је био у великом раскораку са 
потребама нашег друштва. То је сигурно и имало 
утицаја на чињеницу да је део послова који су по 
функцији намењени дипломираним саобраћајним 
инжењерима обаваљали људи других струка. 
Последњих десетак година то стање се креће на 
боље, али су очекивања да ће у наредном периоду 
потребе за профилом наше струке, поготово у 
појединим областима саобраћаја и транспорта, 
бити већи што ће вероватно утицати на развој 
нових студијских програма и редефинисање 
уписних квота на њима.

- Какав је тренд запошљавања свршених 
студената и где могу да се запосле?
Структура послова које наши студијски програми 
омогућавају су веома хетерогени, што има добар 
потенцијал при могућности запослења. Наши 
дипломирани инжењери се запошљавају и у 
јавном, а посебно радује све више и у приватном 
сектору. Могу се наћи у деловима Министарства 
унутрашњих послова, појединим Владиним 
агенцијама, образовним институцијама, 
градским управама, транспортним компанијама, 
компанијама као што су: НИС а.д., „пиваре“, ауто-
школе и многе друге.

- Катедра за поштански саобраћај и 
комуникације потписала је уговоре о 
обављању стручне праксе студената 
Поштанског саобраћаја и телекомуникација 
у компанијама BEX Express и D Express. 
У плану је потписивање уговора и са осталим 
поштанским и телекоминикационим 
операторима у Републици Србији. У ову 
пословну сарадњу биће укључено око 30 
компанија. Да ли имате у плану да за потребе 
студената Саобраћаја и транспорта 
обезбедите обављање стручних пракси и 
остварите сарадњу са неким предузећима?
Већ сам напоменуо да је један од наших 
основних принципа рада усмерен на развој 
сарадње са привредом у различитим аспектима, 
па и могућност реализације стручне праксе 
и евентуално каснијег запослења свршених 
студената. Ми већ имамо и формалну и 
неформалну сарадњу са многим привредним 
субјектима и институцијама где у директној 

комуникацији стварамо амбијент да наши 
студенти реализују стручну праксу. У доброј мери 
имамо и велику предност да се у тим субјектима 
већ налазе људи који су завршили наш факултет 
и онда је природно да та комуникација и сарадња 
имају веома добар карактер. У сваком случају 
планови су усмерени на ширење улоге, функције и 
сарадње са привредним субјектима у будућности 
по многим питањима.

 - Ове године, лауреат Светосавске 
свечаности припао је студенту Милошу 
Спасићу са студијског програма Саобраћај 
и транспорт који  је завршио студије са 
просечном оценом 10,00. Шта бисте поручили 
будућим и садашњим студентима, који су 
кључни фактори успеха?
Студентима бих поручио, али пре свега пожелео, 
да воле, верују и буду посвећени свом позиву и 
струци, а то није нешто што се дешава само од 
себе већ зависи од много фактора и неопходно је 
уложити огороман напор до коначног циља. Тиме 
се на прави начин остварује и наша мисија да 
друштву обезбедимо оптималан ниво квалитета 
стручњака који ће сопственим радом и присуством 
бити део шире „слагалице“ људи усмерених ка 
одрживом развоју државе и друштва.

- Сада је актуелан упис на студије. Младима 
је тешко када треба да донесу одлуку који 
факултет уписати. Шта кажете када вас 
питају зашто би неко требало да упише 
Саобраћајни факултет?
Саобраћај је друштвена област која константно, од 
изума точка, у некој форми служи и даје допринос 
опстанку и развоју човечанства. У том смислу ће 
увек бити и неопходни људи, који ће поседовати 
знања и вештине потребне да оптимизују 
утицај саобраћаја на људе и окружење. Надаље, 
саобраћај обједињује раличита знања из области 
инжењерства, психологије, права и економије што 
омогућава широку лепезу ангажовања људских 
потенцијала, сфера интересовања и борбе за 
традиционалне вредности човечанства.

- Осим стручног знања, шта вам је посебно 
важно да ваши студенти са собом понесу са 
овог факултета за будући живот и каријеру?
Период студентског живота је вероватно један од 
најзначајнијих периода у развоју и формирању 
личности. Стога је, поред инсистирања на 
усвајању знања, веома важно у раду са студентима 
бити посвећен и осталим вредносним аспектима 
њихове личности. Развој одговорности према 
обавезама и људима, толеранције за схватање 
разлика, уважавање другачијег мишљења и 
аргументовано истицање чињеница, спремност 
за промене и развој „бунтовничког“ духа 
који би довео до тога, развој „тимског“ духа и 
посвећености заједници само су неке од ствари 
које су важне за сваког младог човека и његову 
будућност.
 Аутори текста: Проф. др Драган Јовановић 
 и Андреа Беванда-Кун

Интервју са проф. др Драганом Јовановићем, директором Департмана за саобраћај
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Једна од највећих светских индустријских компанија у посети ФТН-у

Квалитетно школовање за стране 
студенте на ФТН-у

Компанији BOSCH представљени развојни 
потенцијали Факултета

Представници немачке компаније 
BOSCH посетили су Факултет техничких 
наука како би се упознали са развојним 
потенцијалима Факултета који је 
препознат као извор квалитетног 
инжењерског кадра. Једна од највећих 
светских индустријских компанија 
BOSCH GmbH, са око 400.000 запослених 
у представништвима широм света и 
преко 75 милијарди евра годишњег обрта 
разматра могућност формирања Развојног 
центра у Србији услед недостатка 
инжењера у постојећем Развојном центру 
у Мађарској. У потрази за новим изворима 
квалитетних инжењера по којима је 
Факултет техничких наука познат, 
представници ове компаније посетили су 
ФТН и информисали се о могућностима 
за сарадњу. Током посете обишли су 
неколико лабораторија на Факултету 
и били одушевљени опремљеношћу 
и начином на који се студенти ФТН-а 
образују за будуће професионално 
ангажовање.
 Aутор текста: 
 Милана Вртунски

На Факултету техничких наука издат је први уџбеник на енглеском 
језику намењен студентима у ИТ сектору аутора проф. др Радета 
Дорословачког, декана Факултета техничких наука. Уџбеник 
„Fundamentals of Algebra“, из едиције Technical Sciences – Textbooks, 
користиће се као литература на студијским програмима из области 
ИТ-а на којима ће се настава изводити на енглеском језику, а ово је 
први корак ка остварењу тог циља. „Факултет техничких наука је 
широко познат по квалитету знања које пружа својим студентима, 
па смо припремили ову књигу о основама алгебре на енглеском 
језику како бисмо страним студентима омогућили што боље услове 
студирања на ФТН-у. Такође, ово је врло значајно за даљи развој 
ФТН-а јер ћемо привући већи број страних студената на студије код 
нас и којима ћемо пружити квалитетно школовање“ – наводи проф. 
др Раде Дорословачки. Проф. Дорословачки књигу „Fundamentals of 
Algebra“ посветио је свом унуку.
 Аутор текста: 
 Дарија Медвецки

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

ДИЗАЈН: доц. др Иван Пинћјер

Први уџбеник за 
ИТ сектор на 

енглеском језику
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Изванредна сарадња ФТН-а и 
Електротехничког факултета у Бањој Луци

„Анализа успешности 
маркетиншких активности 

на Факултету техничких 
наука у Новом Саду“

Проф. др Владимиру Катићу, 
продекану за финансије и развој 
Факултета техничких наука, 
додељена је Плакета за изванредан 
допринос у раду и развоју 
Електротехничког факултета у 
Бањој Луци. Професору Катићу 
награду је уручио проф. др Бранко 
Блануша, декан Електротехничког 
факултета, на свечаности поводом 
20 година издавања часописа Elec-
tronics Journal. Факултет техничких 
наука из Новог Сада има дугорочну 
и свестрану сарадњу са колегама и 
пријатељима из Бање Луке. Улога 
професора Катића била је везана 
за научни сегмент ове сарадње у 
оквиру којег је активно учествовао 
у обликовању и уређивању познатог 
међународног научног часописа 
Електроника/Electronics, који је 
од 2009. године преименован у Electronics. 
Од оснивања часописа 1997. године, проф. 
Катић је члан Уређивачког одбора (Interna-
tional Editorial Board), а у шест наврата био је и 

гост уредник (Guest Editor) од чега три пута 
заједно са проф. Владаном Вучковићем. Проф. 
Катић је у часопису Electronics публиковао 
више радова, а вршио је и бројне рецензије. 

Поред сарадње у часопису активно 
је сарађивао и у истраживању, па 
је више пута био у комисијама за 
одбрану докторских дисертација 
било у Бањој Луци било у Новом 
Саду. Као посебно драгу улогу проф. 
Катић истиче улогу рецензента 
уџбеника и монографских 
публикација колега из Бање Луке 
у оквиру којих је имао прилику да 
се увери у њихове изузетне научне 
и педагошке квалитете. „У Бањој 
Луци сам стекао пуно пријатеља 
и добрих колега. Увек се радујем 
одласку у Бању Луку, учествовању 
на конференцијама INDEL и 
ЕНЕФ, сусретима, дискусијама и 
пријатном дружењу. „Такође, радо 
Бањалучане дочекујемо у Новом 
Саду на Симпозијуму „Енергетска 
електроника“ и у другим 

приликама”, за „ФТН новине” додаје професор 
Катић.
 Аутор текста: 
 Милана Вртунски

У монографији „Анализа успешности 
маркетиншких активности на Факултету 
техничких наука у Новом Саду“ 
представљени су резултати стратешки 
планираних и методолошки утемељених  
истраживања које Маркетинг служба 
ФТН-а у континуитету спроводи 
од 2010. године. Ова истраживања 
везана су за процес уписа студената у 
прву годину основних студија у циљу 
евалуације ефеката уписне кампање, 
као и оптимизације и унапређења 
будућих. Окосницу публикације чини 
приказ резултата анкете за последње 
три уписне године у укупном узорку за 
цео Факултет, као и приказ резултата 
за 19 научностручних области које 
се изучавају на ФТН-у. Значајан део 
публикације је и компаративна анализа 
најзначајнијих разлога и екстерних 
фактора који су у протеклих седам 
година утицали на матуранте да 

одаберу Факултет техничких наука као 
институцију у којој ће наставити своје 
школовање. „На овај начин добијена 
је драгоцена „база података“ о моделу 
одлучивања студената који уписују ФТН, 
њиховим потребама и склоностима, као 
и задовољством уписним процесом“, 
истиче проф. др Ненад Симеуновић један 
од аутора монографије. Захваљујући 
иновативном приступу ова монографија 
се може сматрати и својеврсним 
приручником за остваривање квалитетне 
и ефикасне промоције високообразовних 
институција у земљи и окружењу. 
Електронска верзија монографије 
„Анализа успешности маркетиншких 
активности на Факултету техничких 
наука у Новом Саду“ доступна је на 
званичној интернет презентацији 
Факултета.
 Аутор текста: 
 Милана Вртунски

МОНОГРАФИЈА

ДИЗАЈН:  доц. др Иван Пинћјер

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

Признање поводом 20 година издавања часописа Electronics
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МОНОГРАФИЈА

„Докторске академске студије на Факултету 
техничких наука у Новом Саду – некад и сад” 

Студенти из иностранства поново у клупама ФТН-а

Публикација „Докторске академске студије 
на Факултету техничких наука у Новом 
Саду – некад и сад” настала је у оквиру 
истраживања на пројекту „Напредне 
наставне и истраживачке методе на 
академским и струковним студијама 
Факултета техничких наука”. Истраживање 
је спроведено крајем 2016. и током првих 
месеци 2017. године са основним циљем 
да се анализом статистичких података 
дође до закључка о нивоу успешности и 
ефикасности студирања на докторским 
академским студијама које се, од школске 
2006/2007. године, организују на ФТН-у. 
Истраживањем су обухваћене две групе 
докторанада, студенти докторских 
академских студија који су студије завршили 
по Болоњском систему, у складу са Законом 
о високом образовању, као и кандидати 
који су докторат стекли по претходном 
Закону о универзитету. Анализа прве 
групе докторанада подразумевала је 
следеће аспекте докторских академских 
студија: просечна дужина трајања студија, 
просечан број по Eвропском систему 
преноса бодова (ЕСПБ) по години студија, 
просечно оптерећење у настави, као и 
одговарајуће корелације међу анализираним 
факторима. У случају кандидата који су 
докторску дисертацију одбранили у складу 
са Законом о универзитету, анализиран 
је број пријављених и одбрањених 
дисертација, као и дужина трајања њихове 
израде. Анализа је показала да су докторске 
академске студије добро прихваћене и да су 
се студенти активно односили према својим 
обавезама. До краја септембра 2017. године 

одбрањено је 187 докторских дисертација. 
Ипак, досадашња искуства говоре да је 
предвиђено трајање студија од три године 
сувише кратак период, јер је за квалитетан 
истраживачки рад у нашим условима 
потребан нешто дужи период. Код доктората 
у складу са Законом о универзитету и 
претходним законима утврђено је да је 
од 1974. године, када је одбрањена прва 
дисертација, до 2017. пријављено укупно 887 
докторских теза. До краја септембра 2017. 
године одбрањено је 629 доктората (71%) 
док остали кандидати имају рок до краја 
школске 2017/18. године. Велики проценат 
успешности ових чисто истраживачких 
докторских студија указује на посвећеност 
кандидата научноистраживачком раду. 
Резултати истраживања приказани у овој 
монографскoј библиографској публикацији 
су основа за даље унапређење наставе на 
докторским академским студијама Факултета 
техничких наука, а изведени закључци могу 
бити значајни и другим високошколским 
установама пре свега у Србији, али и у 
региону. Монографију „Докторске академске 
студије на Факултету техничких наука у 
Новом Саду – некад и сад” припремили 
су: проф. др Раде Дорословачки, декан 
ФТН-а, проф. др Драгиша Вилотић, проф. др 
Владимир Катић, проф. др Илија Ковачевић, 
проф. др Драган Шешлија и проф. др Срђан 
Колаковић продекани Факултета техничких 
наука у сарадњи са проф. др Игором 
Будаком, као и Зораном Коњовићем из 
Службе за студијске програме.
 Аутор текста: 
 Милана Вртунски

За стране студенте који су, у оквиру програма 
размене Erasmus +, као место у коме ће провести 
летњи семестар својих основних или мастер 
академских студија изабрали Нови Сад и Факултет 
техничких наука организован је свечани дочек на 
коме су им подељени индекси.  Добродошлицу, у име 
Факултета, студентима су пожелели: проф. др Драган 
Шешлија, продекан за науку и међународну сарадњу, 
запослени у Служби за међународну сарадњу и 
професори предмета које ће гости из иностранства 
полагати током боравка на ФТН-у. У поздравном 
говору професор Шешлија позвао је студенте да 
упознају Нови Сад и све предности које он пружа, да 
се повежу са људима а да знање које понесу са ФТН-а 
примене у животу на разне начине. На Факултету 
техничих наука током овог семестра боравиће 
10 студената из: Литваније, Румуније, Италије и 
Пољске.
 Аутор текста: 
 Милана Вртунски

ДИЗАЈН: доц. др Иван Пинћјер

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

ERASMUS + програм размене
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Међународни вишеградски фонд

Истакнутим сарадницима додељене награде, плакете и захвалнице

Сарадња ФТН-а и партнера из Пољске, 
Чешке и Мађарске у области урбанизма 

и регионалног планирања

Факултет техничких наука, Департман за архитектуру и 
урбанизам координатор је пројекта Fostering Education on 
Participatory Processes in Urban and Regional Planning који 
је, као један од четири пројекта у Србији, финансиран од 
стране Међународног вишеградског фонда. Први састанак 
у оквиру пројекта одржан је 27. фебруара 2018. године на 
Факултету техничких наука. Отворио га је проф. др Раде 
Дорословачки, декан ФТН-а, а присутне су поздравили и 
проф. др Дарко Реба, директор Департмана за архитектуру 
и урбанизам, као и проф. др Милица Костреш, 
координатор Пројекта. Састанку су присуствовали 
чланови партнерских институција из: Чешке (Architec-
tural Institute ARCHIP из Прага и Centre for the future 
из Славоница), Пољске (Open Territory Foundation и 

E-Humanistics са Унивeрзитeтa „Марија Кири Склодовска“ 
из Лублина) и Мађарске (Hungarian Contemporary Archi-
tecture Centre из Будимпеште), који су представили своје 
организације а представница Међународног вишеградског 
фонда Ана Адамчик одржала је презентацију грантова 
које додељује фонд за финансирање пројеката регионалне 
сарадње. Основни циљ Пројекта је успостављање 
сарадње и дисеминације добре праксе партиципативних 
процеса у урбанистичком и регионалном планирању, 
при чему универзитети преузимају улогу посредника у 
сарадњи, а подржава се и учешће јавности у коме грађани 
могу створити нове урбане квалитете који доприносе 
одрживости и креативности.
 Аутор текста: Ивана Мараш

Департман за енергетику, електронику и 
телекомуникације професорима и асистентима који 
су током 2017. године постигли запажене резултате, 
као и компанијама са којима је остварена посебна 
сарадња доделио је: награде, плакете и захвалнице. 
Након ретроспективе реализованих активности на 
свечаној додели, уз присуство директора Департмана, 
шефова катедри и гостију катедарске награде за 
најистакнутије појединце Департмана за 2017. годину 

примили су: асистент Стеван Цветићанин 
са Катедре за електроенергетику и 
примењени софтверски инжењеринг, 
асистент Бане Попадић са Катедре за 
енергетску електронику и претвараче, 
доцент Далибор Секулић са Катедре за 
електронику, асистент Тамара Шкорић 
са Катедре за телекомуникације и обраду 
сигнала, Ђорђе Новаковић са Катедре за 
електрична мерења и Горана Мијатовић 
са Катедре за теоријску електротехнику. 
Овогодишњи 
добитници Плакета 
Департмана по 
областима од значаја 
су: проф. др Андрија 
Сарић, као наставник 

са највећим бројем радова у 
2017. години, Тамара Шкорић, 
асистент-сарадник са највећим 
бројем радова у 2017. години, 
проф. др Владимир Катић, као 
члан Департмана са највећим 
бројем цитата у 2017. години 
и Катедра за електронику за 

најзначајнији финансијски допринос из послова 
са привредом. Департман награђује и компаније 
са којима је остварена посебна сарадња, па су тако 
захвалнице за 2017. годину добиле компаније: 
Schneider Electric DMS NS д.о.о., Енерготехника 
Јужна Бачка д.о.о., Elsys Eastern Europe д.о.о. и 
Микроелектроника д.о.о. Представницима компанија 
награде је доделио проф. др Борис Думнић, директор 
Департмана. Департманске награде додељују се 
традиционално, на крају сваке године.
 Аутор текста: Милана Вртунски

IN 
MEMORIAM

Факултет техничких 
наука се у 2018. 

години опростио 
од поштованих и 

драгих колега који 
ће нам заувек остати 

у сећању.

Aлександра 
Лукић, референт 

за студентска 
питања

 (1968-2018)

Проф. др Никола 
Милински
 (1936-2018)

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

Годишња признања Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације

ФОТО: Маркетинг служба ФТН
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Донација компаније Bosch Србија

Winter Academy прославља 
први јубилеј

Савремена опрема у едукативне сврхе за студенте 
студијског модула Аутомобилско инжењерство 

На Факултету техничких наука традиционално је, по 
пети пут од 23. 02. до 02. 03. 2018. године, одржана 
студентска радионица Winter Academy на тему 
Doing business in China у организацији Департмана 
за индустријско инжењерство и менаџмент у 
сарадњи са Универзитетом Донгхуа из Шангаја, 
НР Кина. С обзиром на први јубилеј који 
је ова студентска радионица обележила, 
као и на значај који има за јачање 
међународне сарадње са високообразовним 
институцијама НР Кине, приређено је и 
свечано отварање на коме су се обратили 
проф. др Душан Николић, ректор УНС-а, 
проф. др Раде Дорословачки, декан ФТН-а и 
др Ненад Поповић, министар за иновације 
и технолошки развој у Влади Републике 
Србије. Уз многобројне госте свечаности 
су присуствовали и господин Јуeн Ђиганг, 
први секретар Амбасаде Народне Републике 
Кине у Србији, др Саша Орловић проректор 
УНС-а, проф др Владимир Катић и проф. 
др Драган Шешлија, продекани Факултета 

техничких наука, проф. 
др Бојан Лалић, директор 
Департмана за индустријско 
инжењерство и менаџмент, 
који је, иначе, и иницијатор 
овог пројекта, и професори 
Чен Хуеј, Фенг Ђин, Ванг 
Сјаолинг, три представника 
Конфучијевог института УНС-а. 
Након церемоније отварања, 
др Никола Зивлак, професор 
на Универзитету Донгхуа  и 
Факултету техничких наука 
који је своје студије завршио 
на Департману за индустријско 
инжењерство и менаџмент, 
одржао је отворено предавање 
на тему „Иновације у НР 
Кини” чиме је заинтригирао 
све присутне о потенцијалима 

сарадње са једном од најбрже растућих економија 
света. Ове године привилегију да похађа 
предавања и да кроз интерактивни и менторски 
рад са др Николом Зивлаком учи о пословној 
култури и „тајнама” привредног развоја НР Кине, 

остварило је 40 студената III и IV године као и 
мастер студија на Департману за индустријско 
инжењерство и менаџмент. Такође, кроз анализу 
и креативно решавање студије случаја, учесници 
су последњег дана радионице представили 
своје предлоге за наступ домаће компаније ARS 
d.o.o. на кинеском тржишту. Представници 
жирија: доц. др Данијела Грачанин, доц. др 
Јелена Демко Рихтер, доц. др Никола Зивлак и 
господин Ђурађ Грубишић, директор компаније 
ARS d.o.o., похвалили су све полазнике и истакли 
обострани значај и вредност једног оваквог 
догађаја. Посебан доживљај и изненађење свим 
полазницима је био скајп-разговор са нашим 
студентима који раде у Шангају, а који су пре само 
годину дана били у истим клупама као полазници 
Winter Academy. На самом крају уприличена 
је и додела сертификата, чиме данас велика 
WA-заједница броји већ 168 чланова-студената 
нашег факултета који су успешно завршили 
ову радионицу. Winter Academy организован 
је уз подршку Секретаријата конзорцијума 
институција високог образовања Кина-ЦИЕЗ.
 Аутор текста: 
 Јелена Станковић

Компанија Bosch Србија - сектор Automotive Aftermarket донирала је 
Факултету техничких наука у едукативне сврхе електронске компоненте 
широко распрострањене на савременим моторним возилима. Ове 
компоненте ће бити коришћене као учила за поједине предмете 
студијског модула Аутомобилско инжењерство, који се изводе у сарадњи 
Департмана за механизацију и конструкционо машинство и Департмана 
за енергетику, електронику и телекомуникације. Студенти ће моћи да 
користе компоненте на лабораторијским вежбама, и да се на тај начин 
кроз практичан рад и лабораторијска мерења и испитивања упознају са 
њиховим начином рада и улогама у оквиру система моторних возила. 
Ова донација уједно представља још један пример сарадње Факултета 
техничких наука са привредом.
 Аутор текста: 
 доц. др Борис Стојић ФОТО: доц. др Борис Стојић

Јачање партнерства између ФТН-а и НР Кине

ФОТО: Игор Жунић

ФОТО:  Небојша Рудић



РЕДОВНИ   ПРОФЕСОРИ

1. Др МИЛИЦА ВУЧИНИЋ ВАСИЋ 
(Департман за опште дисциплине у тeхници)
2. Др ДУБРАВКО ЋУЛИБРК (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
3. Др МАША БУКУРОВ (Департман за 
енергетику и процесну технику)
4. Др ДАРКО РЕБА (Департман за 
архитектуру и урбанизам)
5. Др БРАНИСЛАВА НОВАКОВИЋ 
(Департман за техничку механику)
6. Др ГОРАН ЋИРОВИЋ (Департман за 
грађевинарство и геодезију)

ВАНРЕДНИ  ПРОФЕСОРИ

1. Др ИВАН  МЕЗЕИ (Департман за 
енергетику, електронику и телекмуникације)
2. Др СТЕВАН  ГОСТОЈИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
3. Др ДЕЈАН  ЛУКИЋ (Департман за 
производно машинство)
4. Др САНДРА  ДЕДИЈЕР (Департман за 
графичко инжењерство и дизајн)
5. Др ЖАРКО  ЖИВАНОВ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
6. Др МИЉАНА ЗЕКОВИЋ (Департман за 
архитектру и урбанизам)

ДОЦЕНТИ

1. Др СЛОБОДАН  КОЛАКОВИЋ 
(Департман за грађевинарство и геодезију)
2. Др АНКА  СТАРЧЕВ  ЋУРЧИН 
(Департман за грађевинарство и геодезију)
3. Др ЉУБО  НЕДОВИЋ (Департман за 
опште дисциплине у техници)
4. Др ДЕЈАН  РЕЉИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
5. Др МАЈА  ПЕТРОВИЋ (Департман за 
инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду)
6. Др ДЕЈАН  МОВРИН (Департман за 
производно машинство)
7. Др ЛИДИЈА КРСТАНОВИЋ (Департман 
за опште дисциплине у техници)
8. Др НЕМАЊА ТАСИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
9. Др ЛУКА СТРЕЗОСКИ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
10. Др ВЕСНА БУЛАТОВИЋ (Департман за 
грађевинарство и геодезију)
11. Др ТАМАРА ШКОРИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
12. Др ДАНИЕЛА РОСИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
13. Др АЛЕКСАНДАР СЕЛАКОВ 
(Департман за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
14. Др БРАНКО БРКЉАЧ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
15. Др ВЛАДАН КРСМАН (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
  
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ

1. Др ЈЕЛЕНА  ЋУЛИБРК (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)

48. Међународни конгрес о грејању, хлађењу и климатизацији

Стручна посета 

Студенти Департмана за енергетику и процесну 
технику на стручном усавршавању

Студенти ФТН-а 
се упознали  са 

радом компаније 
Микроелектроника д.о.о.

Студенти треће године студијских 
програма: Мерење и регулација 
и  Биомедицинско инжењерство 
посетили су компанију 
Микроелектроника д.о.о. и 
том приликом се упознали са 
начином рада ове компаније, која 
представља јединствену појаву 
у Србији, али и свету, имајући 
у виду хардверске и софтверске 
производе који се извозе и користе 
широм света. Студентима су 
запослени предочили могућности 
и теме извођења стручне праксе 
у области микропроцесорских 
мерних и регулационих система, са 
применом у различитим гранама 
индустрије и биомедицине. 
Такође су упознати са темама за 
дипломске радове који се могу 
радити у компанији, као и са 
могућностима запослења.
 Аутор текста: Иван Гутаи

На 48. Међународном конгресу о грејању, хлађењу 
и климатизацији (KГХ) јубиларно, по 10. пут, 
учествовали су студенти и млади инжењери 
Департмана за енергетику и процесну технику 
ФТН-а заједно са представницима других факултета 
из Србије, региона и Европске уније са циљем 
повезивања и размене знања са стручњацима 
у овој области. Такође, идеја је и да се створе 
услови који би у будућности резултовали тзв. 
Intership програмом праксе, што би за студенте 
и младе инжењере КГХ струке значило додатно 
и квалитетно стручно усавршавање. На овом 
конгресу укупно је учествовало преко 350 студената 
из: Новог Сада, Ниша, Београда, Краљева, 
Крагујевца, Зрењанина, Сплита и неколико 
представника студената и професора из Пољске, 
Мађарске и Грчке. Програм је пратила и стална 
поставка изложбе под називом „Зелена изложба”, 
где су се могли видети пројекти студената. 
Студенти су изложили укупно шест завршних 
радова са дипломских и постдипломских студија из 
области КГХ и имали су прилику да чују предавања 
професора Золтана Мађара са Универзитета за 
технологију и економију у Будимпешти и Габора  
Берца, члана ASHRAE студентског огранка из 
Новог Сада. Сесијом су председавали: проф. др 
Братислав Благојевић са Машинског факултета 
из Ниша, доц. др Александар Анђелковић, 
координатор младих инжењера ASHRAE Region XIV 
са ФТН-а и проф. др Золтан Мађар председавајући 
студентског комитета ASHRAE Region XIV. 

Овогодишњи програм за студенте из земље и 
иностранства обухватио је посету Машинском 
факултету у Београду, учешће на студентској 
сесији, обилазак преко 160 штандова на изложби 
производа и достигнућа у Сава центру, обилазак 
компаније Соко инжењеринг, посету Музеју 
„Николе Тесле“ и многе друге активности.
 Аутор текста: доц. др Александар Анђелковић
 
На 48. Међународном конгресу КГХ доц. др 
Александру Анђелковићу са ФТН-а додељено 
је престижно признање - Медаља КГХ-а 
за 2017. годину, за посебно ангажовање на 
промоцији струке КГХ међу студентима 
технике и подршци младим инжењерима 
у развоју и даљем напредовању у струци 
климатизације, грејања и хлађења. Медаља 
му је додељена и као захвалност Друштва 
за КГХ Србије за дугогодишњу сарадњу у 
активностима Друштва, допринос ширењу 
његовог међународног угледа, као и ширењу 
знања и технологија за постизање енергетске 
ефикасности грађевинских објеката и система 
у њима. Доц. др Александар Анђелковић 
је тренутно на функцији шефа Катедре за 
топлотну технику и заменик је директора 
Департмана за енергетику и процесну технику.

ФОТО: Приватна архива 

ФОТО: Приватна архива 

ФОТО:  Иван Гутаи

ДЕЦЕМБАР  2017. - МАРТ 2018. ГОДИНЕ

ИЗАБРАЛИ СМО У ЗВАЊЕ

12 ФТН
НОВИНЕ



13ФТН
НОВИНЕ

2. Др САБОЛЧ  ПАП (Департман за 
инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду)
3. Др АЛЕКСАНДАР ПОЗНИЋ 
(Департман за механизацију и 
конструкционо машинство)

АСИСТЕНТИ:

1. ТИЈАНА  ДЕВАЈА (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
2. ТИЈАНА  ДЕЛИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације))
3. ЈЕЛЕНА  БЈЕЛИЦА (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
4. НЕНАД  ПЕКЕЗ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
5. МИЛАН  МАНИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
6. ДУЊА СЕКУЛИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
7. ИГОР  ЈОВИН (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
8. МАРКО  МАРКОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
9. МАРИЈА  РАДОЈИЧИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
10. АЛЕКСАНДРА  АЛЕКСИЋ (Департман 
за рачунарство и аутоматику)
11. ВИЈОЛЕТА  ВРХОВАЦ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
12. ИГОР  ГРАИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
13. ДУШАНКА  ДАКИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
14. ДАЈАНА НАРАНЏИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
15. ТЕОДОРА  ЛОЛИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
16. АНДРИЈА БЛЕСИЋ (Департман за 
опште дисциплине у техници)
17. МИРЈАНА ЕРИЋ (Департман за опште 
дисциплине у техници)
18. СТЕФАНА ЈОЦИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
19. НЕРА  ВЛАИСАВЉЕВИЋ (Департман 
за рачунарство и аутоматику)
20. МАРКО ПАВЛОВИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
21. ЗОРАН ПАЈИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
22. ЖЕЉКО ЧАВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
23. ЗОРАН ЈАНКОВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
24. МИХАИЛО ВАСИЉЕВИЋ 
(Департман за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
25. ЗОРАНА БАБИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
26. САША ТОШИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
27. АНГЕЛА ФАЈСИ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)

Нови производ из лабораторија ФТН-а

Награде за најбоље мастер радове и докторске 
дисертације истраживачима ФТН-аСтручна посета 

Дан Института за архитектуру и урбанизам Србије

Паметно јаје побошљава квалитет 
свакодневног живота

Након спроведеног свеобухватног истраживања 
из подручја: интернета ствари, прехрамбених 
технологија, вештачке интелигенције и других 
области, тим Кeep it fresh са Факултета техничких 
наука креирао је „Паметно јаје”, производ 
који побољшава квалитет 
свакодневног живота људи 
одређујући животни век 
кварљивих прехрамбених 
намирница мерењем 
температуре и влаге просторa 
у коме се налази. У интервјуу 
за „ФТН новине” проф. др 
Стеван Станковски са Катедре 
за мехатронику, роботику и 
аутоматизацију, Департмана 
за индустријско инжењерство 
и менаџмент и руководилац 
тима Кeep it fresh говори о овом 
значајном и интересантном 
пројекту.
- Одакле је потекла идеја за реализацију овог 
пројекта и ко чини тим Кeep it fresh?
Идеја за овај пројект је проистекла из наших 
досадашњих истраживања које смо имали из области 
интернета ствари и праћењa производа у њиховом 
животном циклусу. У овом истраживању је учестовао 
већи број истраживача са различитих катедри и 
департмана ФТН-a, као и Научног института за 
прехрамбене технологије.
- Шта је у ствари „Паметно јаје”? Како 
функционише и коме је намењено? 
„Паметно јаје” је типичан производ који има 
обележје интернета ствари. Величине је кокошијег 
јајета и садржи сензоре температуре и влажности 
ваздуха, као и одговарајућу електронику да се 
повеже на интернет. Основна намена је да мерењем 
температуре и влаге, у простору где се налази, 
одреди животни век кварљивих прехрамбених 

намирница које се налазе у том простору. Подаци 
о температури и влажности ваздуха се узоркују у 
одређеним временским интервалима и шаљу на 
„клауд”. Ови подаци се онда користе да се на основу 
модела животног века сваког појединачног типа 

прехрамбеног производа одреди 
његов период употребљивости. 
Корисник „Паметног јајета”, за 
добијање информације о стању 
намирница, користи посебну 
апликацију на паметном телефону, 
где правовремено добија сва 
потребна обавештења. Такође, 
може се рећи да „Паметно јаје” 
помаже и у заштити животне 
средине, јер омогућава да се 
намирнице искористе у оном 
временском периоду када су 
исправне. На тај начин се осим 
материјалних уштеда, остварује и 
заштита животе средине будући да 

се смањује количина прехрамбеног отпада.
- Колико дуго радите на овом производу, у којој 
је он тренутно фази и какви су планови за 
будућност?
На самом производу радимо већ годину дана. 
Тренутно смо у фази производње првих 500 
комада. Што се тиче даљих планова, они ће се 
конкретизовати након анализе података које ћемо 
добити од корисника. За овај производ или боље 
речено овај концепт заинтересовано је неколико 
водећих европских произвођача фрижидера. Са 
нестрпљењем желимо да видимо како ће се „Паметно 
јаје” показати у реалним условима код више стотина 
различитих корисника. У међувремену, већ радимо 
на имплементацији добијених искустава на другом 
производу који има обележје интернета ствари. 
 Аутори текста: проф. др Стеван Станковски 
 и Милана Вртунски

Истраживачи са Факултета 
техничких наука добитници 
су награда за архитектуру и 
урбанизам које су додељене 
поводом дана Института за 
архитектуру и урбанизам 
Србије (ИАУС) одржаном у 
оквиру прославе Светог Саве 
27. 01. 2018. године у Београду. 
Награде „Милорад Мацура“ 
за мастер радове и докторске 
дисертације из области 
архитектуре и урбанизма 
и награде „Димитрије Перишић“ за најбољи 
мастер рад из области просторног планирања 
традиционално додељује Институт за архитектуру 
и урбанизам Србије. Немања Јаћимовски 
добитник је награде из области архитектуре за 
мастер рад под називом „Интерактивни пројекат 
архитектонске визуализације ентеријера“ који 
је реализовао на студијама Дигиталног дизајна, 
технике и продукције у архитектури и урбанизму 
под менторством проф. др Весне Стојаковић, 
a награду за докторску дисертацију са темом 

„Мешовите намене кључни 
параметар планирања 
савремених градова“ добила 
је др Марина Царевић 
Томић, чији је ментор била 
проф. др Милица Костреш. 
О награђеним ауторима са 
ФТН-а на дану Института 
за архитектуру и урбанизам 
Србије говорили су: проф. др 
Предраг Шиђанин и проф. др 
Милица Костреш са ФТН-а 
који су истакли изузетан 

рад и посвећеност награђених истраживача. 
Директор Департмана за архитектуру и урбанизам 
ФТН-а проф. др Дарко Реба обратио се на скупу и 
посебно је нагласио успешност сарадње ИАУС-а и 
ФТН-а, који имају потписан споразум о сарадњи. 
Награђеним истраживачима признања су уручили: 
помоћник директора др Божидар Манић и 
директор ИАУС-а др Саша Милијић. Прикази 
награђених радова биће објављени у наредном 
броју часописа Архитектура и урбанизам.
 Аутор текста: проф. др Предраг Шиђанин

ФОТО: Ненад Илић 

ФОТО: проф. др Предраг Шиђанин



28. ЂОРЂЕ НОВАКОВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
29. ТАНАСИЈЕ ЈОЈИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику )
30. ДРАГАН  ВИДАКОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику )
31. АЛЕКСАНДАР БОШЊАК (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
32. НЕНАД ТОДОРОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
33. АЛЕКСАНДАР ЛУКИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
34. ВЛАДИМИР МУНЋАН (Департман за 
енергетику и процесну технику )
35. МАРКО МАРКОВ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
36. ДАНИЈЕЛА ЋИРИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
37. МИХАИЛО ВАСИЉЕВИЋ 
(Департман за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
38. ЗОРАНА БАБИЋ (Департман за 
енергетику, електонику и телекомуникације)
39. ЈУЛИАНА КАТИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
40. НИВЕС КАПРОЦКИ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)  
41. ВУКАН ТУРКУЛОВ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)  

САРАДНИЦИ  У  НАСТАВИ

1. БАРБАРА ВУЈКОВ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
2. МИРЈАНА КАРАНОВИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
3. ИГОР  КАЛИН (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
4. СЛАВКО РАКИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
5. МАРКО ВАСИЉЕВИЋ ТОСКИЋ 
(Департман за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
6. ФИЛИП  ГАШПАРИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
7. ОЛИВЕРА ТОМАШЕВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
8. БОРИС ЈАЊИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
9. МИЛИЦА ПЛАВШИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
10. ТЕОДОРА МИТРОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
11. МИНА МЕДИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
12. КАТАРИНА ПРЕРАДОВ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
13. МАРКО ВЈЕШТИЦА (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
14. МАКСИМ ЛАЛИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
15. НЕНАД МИЛИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
16. ОЉА МИЉАТОВИЋ  (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
17. МИЛИЦА МИЛУТИНОВИЋ (Департман 
за рачунарство и аутоматику)
18. САША ТАЛОШИ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
19. ЈЕЛЕНА ЈАНКОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
20. СТЕФАН ВАРАЈИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
21. НИКОЛА МИЛИВОЈЕВИЋ (Департман 
за енергетику и процесну технику )

Факултет техничких наука, Центар за обновљиве 
изворе и квалитет електричне енергије (CRE-
SPQ) представио се, током марта 2018. године, на 
Међународним данима енергетике и инвестиција 
са циљем да подстакне пословне контакте, 
успостави сарадњу са осталим учесницима, 
као и да упозна потенцијалне инвеститоре 
у области обновљивих извора електричне 
енергије и енергетске ефикасности. Дани 
енергетике и инвестиција резултат су сарадње 
Новосадског сајма и Покрајинског секретаријата 
за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
а овогодишњи фокус био је на актуелним 
темама из области енергетске ефикасности, 
обновљивих извора енергије, грађевинарства 

и заштите животне средине. На стручним 
скуповима, панелима и конференцијама, током 
два сајамска дана, говорили су водећи експерти 
из Републике Србије, као и стручњаци из: 
Аустрије, Француске, Израела, Луксембурга, 
Немачке, Италије, Чешке, Републике Српске, 
Црне Горе, САД-а. Приказивањем реализованих 
пројеката и интеракцијом са осталим учесницима 
представници CRESPQ-а су за циљ имали да 
стимулишу све веће инвестирање у енергетски 
сектор и на тај начин допринесу већој примени 
обновљивих извора енергије и мера енергетске 
ефикасности.
 Аутор текста: 
 доц. др Борис Думнић

7. Међународни дани енергетике и инвестиција

ФТН на првом Сајму омладинског предузетништва

Представљени потенцијали ФТН-а у области обновљивих 
извора енергије и енергетске ефикасности

Невена Ђурић, Маријана Симић и Никола 
Марић, студенти прве године Инжењерског 
менаџмента, предвођени колегиницом Јованом 
Милетић са мастер програма Инжењерство 
иновација у изузетно јакој конкуренцији 
освојили су прво место у решавању студије 
случаја за United States Agency for International 
Development (USAID). Такмичење је одржано у 
периоду од 13-15. децембра 2017. у оквиру првог 
Сајма омладинског предузетништва у Београду 
под покровитељством Министарства омладине 
и спорта и Привредног форума младих. Факултет 
техничких наука су, уз менторство проф. др 
Јелене Бороцки и асистената Александра Векића 
и Ангеле Фајси, на такмичењу представљала два 
тима - InoBank и SRBberry. Победнички тим био 
је SRBberry који је уз пригодне награде  добио и 
прилику за укључивање у USAID-ов пројекат за 
конкурентну привреду Србије чија реализација 
почиње од пролећа 2018. године, а у сарадњи 
и уз подршку Владе Републике Србије. Група 
од 60 студената нашег факултета посетила је 
и Сајам омладинског предузетништва, где 
им се том приликом обратио и Министар за 
иновације и технолошки развој Ненад Поповић, 
а представници и студенти ФТН-а добили су све 
похвале за проактивност од стране организатора.
 Аутор текста: 
 Александар Векић

ОД ПОЧЕТКА НАЈБОЉИ!

ФОТО: приватна архива

ФОТО: приватна архива

ФОТО: Барбара Вујков

14 ФТН
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22. ЈЕЛЕНА ЋУРЧИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
23. МИЛАН БОДИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
24. МИЛОШ АРБАНАС (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
25. ДАЛИБОР ПЕЛАГИЋ (Департман за 
механизацију и конструкционо машинство)
26. НИКОЛА ИЛАНКОВИЋ (Департман за 
механизацију и конструкционо машинство)
27. ДРАГАНА РАДАКОВИЋ (Департман за 
механизацију и конструкционо машинство)
28. ФИЛИП ЂОРЂЕВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
29. АНЂЕЛКО АЛЕКСИЋ (Департман за 
производно машинство)
30. ИВАНА СПАСОЈЕВИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
31. МАРКО БОЈКИЋ  (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
32. ЖЕЉКО ВЛАОВИЋ (Департман за 
енергетику и процесну технику)
33. АЛЕКСАНДАР РАЦИЋ (Департман за 
енергетику и процесну технику)
34. НИКОЛА ОЛУШКИ (Департман за 
енергетику и процесну технику)
35. МИЛЕНА ПОЧУЧА (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
36. СТЕФАН МИРКОВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
37. МИЛОШ СТАНОЈЕВИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)
38. ДАНИЛО СТИПИЋ (Департман за 
грађевинарство и геодезију)
39. СУНЧИЦА МИЛИВОЈША (Департман 
за рачунарство и аутоматику)
40. МИЛИЦА МАТИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
41. САНДРА ИВАНОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
42. ИГОР СТЕФАНОВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)
43. ОЛИВЕРА БУКВИЋ (Департман за 
рачунарство и аутоматику)

НАУЧНИ   САРАДНИК

1. Др ВЛАДИМИР ТОДИЋ (Департман за 
индустријско инжењерство и менаџмент)

ИСТРАЖИВАЧ  САРАДНИК

1. ВЛАДИМИР  ПИЛИЋ (Департман за 
енергетику и процесну технику)
2. НЕНАД  КУЛУНЏИЋ (Департман за 
производно машинство)

ИСТРАЖИВАЧ  ПРИПРАВНИК

1. ЈОВАН МИТРОВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
2. ДАНИЦА ДЕСПОТОВИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
3. СИМОНА ЂУРИЋ (Департман 
за енергетику, електронику и 
телекомуникације)
4. ИВАН ЛАЗИЋ (Департман за енергетику, 
електронику и телекомуникације)

 Аутори текста:  Милица Стошић 
 и Андреа Беванда-Кун

На конкурсу „Стазама Николе Тесле“ за 2018. 
годину, награду Савеза инжењера и техничара 
Србије за другопласирану иновативну идеју 
за нови производ или услугу добио је др 
Бранислав Поповић, научни сарадник са 
Катедре за телекомуникације и обраду сигнала 
Департмана за енергетику, електронику и 
телекомуникације. Бранислав је представник 
тима младих истраживача са ФТН-а и програмера 
из предузећа „АлфаНум“, а награду је добио 
заједно са својим колегама, асистентом Синишом 
Сузићем и истраживачем Едвином Пакоцијем 
са исте катедре. Награђена иновативна идеја 
"Говорни асистент - апликација за српски и друге 
јужнословенске језике" која, поред очигледне 

примене за коришћење телефона, без употребе 
руку представља и корисно помагало за особе 
са инвалидитетом. У питању је и изузетно 
значајан и актуелан производ јер слични 
примери за енглески језик, попут Ејплове Siri и 
Мајкрософтове апликације Cortana, већ постоје. 
Апликација „говорни асистент“ ће се ускоро наћи 
и на Play Store продавници под оперативним 
системом Android. Награда је додељена и поводом 
обележавања јубилеја 150 година постојања Савеза 
инжењера и техничара Србије са намером да се 
подстакне иноваторство у области техничких 
струка и анимирају млади иноватори.
 Aутор текста: 
 Даница Деспотовић

Награда Савеза инжењера и техничара Србије за 2018. годину

Најава догађаја

Теслина медаља истраживачима са ФТН-а

10. Међународни фестивал науке и образовања 
и Дан отворених врата ФТН-а

У централном кампусу Универзитета у Новом 
Саду 12. и 13. маја 2018. године одржаће се Десети 
међународни фестивал науке и образовања. 
Разноврстан програм подразумеваће креативне 
и интерактивне радионице које ће посетиоцима 
Фестивала на једноставан, разумљив, приступачан 
и занимљив начин приближити научне и 
истраживачке активности факултета, института 
и истраживачких група и њихов допринос развоју 
науке и образовања у многобројним областима које 

су заступљене на УНС-у. Позивају се истраживачи 
и научници да учествују на Фестивалу и представе 
свој рад на ФТН-у. У оквиру Фестивала науке и 
образовања, у суботу 12. маја, Факултет техничких 
наука ће традиционално отворити своја врата свим 
заинтересованим средњошколцима и представити 
им могућности студирања и запошљавања које 
ФТН пружа.
 Аутор текста: 
 проф. др Стеван Станковски

ФОТО: Бранислав Поповић

ФОТО: Универзитет у Новом Саду
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Интервју са проф. Мајкл Полијем 

Руководити пројектом значи веровати у своје 
циљеве, а пре свега у своје људе

Студенти решавали реалан проблем у компанији Grundfos

Студенти завршних година Департмана за 
инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду током фебруара посетили 
су фабрику данске компаније Grundfos у 
Инђији где су се упознали са практичним 
примерима проблема које инжењери ових 
профила решавају на радном месту. Након 
дочека и уводног предавања о основним 
принципима пословања ове компаније, која 

је један од водећих светских 
произвођача циркулационих 
пумпи у свету, студентима је 
омогућено да стекну искуство 
у реалном радном окружењу. 
Будући инжењери заштите 
на раду решавали су случај 
повреде на раду док су будући 
инжењери заштите животне 
средине прошли 
кроз процес 
управљања 

отпадом и опасним отпадом 
на начин како се то ради у 
овом предузећу које испуњава 
највише стандарде у областима 
животне средине и заштите 
на раду. Студенти су затим 
обишли производни погон. 
Иначе, стручне посете за 
студенте Департмана за 

инжењерство заштите животне средине 
и заштите на раду организују се током 
целе школске године, па су тако будући 
ФТН-инжењери у претходном периоду 
посетили и BiS Рециклажни центар код 
Панчева, санитарну депонију у Бијељини, 
рудник и термоелектрану у Угљевику као и 
штампарију Color press у Новом Саду.
 Аутор текста: 
 Бојана Зораја

Шта повезује Stеvens Institute of Technology, 
место настанка индустријског инжењерства и 
Факултет техничких наука? Одговор је: проф. 
Мајкл Поли. Професионалац са преко 30 година 
радног искуства у привреди и то у врхунским 
компанијама као што су: IBM, Olivetti, AT&T 
Bell Laboratories, EDS, Exxon Systems. Институт 
Стивенс је био место где су радили 
и траг оставили: Фредерик Тејлор, 
отац менаџмента и Хенри Гант, 
творац чувеног гантограма. Мајкл 
Поли је на том месту поставио 
четири курса за управљање 
пројектима, обликујући их у 
студијску групу. 
Скоро десет година он своје знање 
дели са студентима на Департману 
за индустријско инжењерство и 
менаџмент, на усмерењу Управљање 
пројектима. Приликом последње 
посете ФТН-у у интервјуу за „ФТН 
новине“ нагласио je да је веома 
срећан што је успео да прошири 
знања о управљању пројектима, 
а такође да сарађује са младим 
стручњацима из ове области који 
развијају пројекте руковођени 
његовим првим студентом у Србији проф. dр 
Бојаном Лалићем.  
1. Како је започела Ваша сарадња са 
Факултетом техничких наука?
Први пут сам на ФТН дошао 2008. године, када 
сам радио на изради докторске дисертације са 
тада асистентом Бојаном Лалићем. Почели смо 
да се интензивно бавимо развијањем  новог 
студијског модула Управљање пројектима на 
Департману за индустријско инжењерство 

и менаџмент на ФТН-у. Такође смо значајно 
сарађивали и са институцијама у Београду 
и Нишу, а касније смо продубили сарадњу 
и креирали напредне курсеве из области 
пројектног менаџмента. Након десет година 
моје сарадње са колегама, сада већ пријатељима 
у Србији, могу да кажем да сте ви овде сви веома 

снажни и способни. Сваки пут носим кући веома 
лепе успомене, како пословне, тако и приватне. 
2.  Шта значи руководити пројектима и 
како бисте описали данашње стање у тој 
области на нашем факултету? 
Изузетно је важно рећи да правилно руковођење 
пројектима омогућава организацијама и 
људима да достигну промене, да креирају 
нове ствари и напредују. Током сарадње са 
Департманом  за индустријско инжењерство 

и менаџмент имао сам могућност да пратим 
рад ваших професора и драго ми је да могу да 
закључим да је стални напредак, а самим тим 
и промене, више него очигледан. Веома ценим 
ваш наставни кадар и мислим да је заједно са 
студентима константно жељан нових знања, а 
то је веома важно јер се диплома ФТН-а веома 

високо котира, нарочито када 
је у питању област пројектног 
менаџмента и веома ми је драго 
када чујем да се све већи број 
докторанада бави истраживањем 
у овој области. Радује ме и што 
сам сазнао да дипломираних 
инжењера и мастера 
инжењерског менаџмента који 
се баве управљањем пројектима 
више нема слободних, сви су 
пронашли посао, остварили се. 
Драго ми је ако сам томе бар 
мало допринео. 
3. Можете ли нам кратко 
објаснити шта значи бити 
пројект-менаџер? 
Прво, да бисте били, односно 
постали, пројект-менаџер морате 
бити одговорни. Кључ у бављењу 

овом професијом је резултат и ви константно 
морате знати зашто реализујете неки пројекат, 
односно морате да имате визију онога што 
желите да креирате. Морате да верујете у оно што 
желите да постигнете, у своје циљеве, а пре свега 
у своје људе. Кључ успеха је добра комуникација и 
не смете страховати да причате о проблемима јер 
је то једини начин да их решите. 
 Аутори текста: Дарија Медвецки 
 и проф. Мајкл Поли

ФОТО: Медија центар ФТН

ФОТО: Бојана Зораја

ФОТО: Бојана Зораја

Стручна посета фабрици у Инђији
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Полуфинале турнира TIMES у Лиону

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА МИТ 2017

Студенти ФТН-а међу најбољима у Европи у 
решавању студије случаја

Награђени најуспешнији студенти пригодном 
мерно-информационом опремом

На овогодишњем европском 
такмичењу у решавању 
студије случаја под називом 
TIMES, које је одржано 
током фебруара 2018. године 
у Лиону у Француској, тим 
студената друге и треће 
године Инжењерског 
менаџмента освојио је 
друго место у конкуренцији 
најбољих студената у Европи. 
Локална група ESTIEM Нови 
Сад сваке године организује 
локалне квалификације када 
се бира најбољи студентски 
тим који ће у неком од 
градова Европе представљати 
Нови Сад. Ове године, тим 
Limitless, који чине: Јована 
Калуђер, Невена Давосир, 
Стефан Болесников и Ненад 
Хајдук представљао нас 
је у полуфиналу у Лиону 
у Француској и освојио је 
друго место, пласирајући се 
одмах након групе студената 
из Холандије. Треће место 
заузео је тим са Факултета 
организационих наука из 
Београда. TIMES представља 

Конференција “Мерно-информационе 
технологије 2017 (МИТ 2017)” одржана је 
на Факултету техничких наука у децембру 
2017. године, под мотом “Let IT be MIT”, 
у организацији наставника и студената 

Факултета техничких наука из Новог Сада и 
Електротехничког факултета из Београда. 
Током свечаног отварања конференције 
уручене су награде Ђорђу Новаковићу 
за најбољи мастер рад на тему мерно-

информационих технологија у школској 
2016/17. години, Александри Митровић, 
која је остварила највишу просечну оцену 
током студирања међу студентима студијског 
програма Мерење и регулација и  Стефану 
Мирковићу за успех остварен на студијском 
модулу мерни системи на студијском програму 
Енергетика, електроника и телекомуникације. 
Током рада конференције презентовани 
су радови из тема: Мерно-информационе 
технологије и заштита; Мерно-информационе 
технологије у индустрији; My Internet of Things; 
Веб-лабораторије; Мерно-информационе 
технологије у биомедицинском инжењерству; 
Мерно-информационе технологије и 
спорт; Мерно-информационе технологије и 
системи одржавања. Овом конференцијом 
је истакнут значај Факултета и указано је на 
научноистраживачку делатност усмерену на 
даљи развој и унапређења у областима високог 
образовања и научноистраживачке делатности 
у Новом Саду,  Покрајини и Републици 
Србији.
 Аутори текста: проф. др Платон Совиљ 
 и Милан Миљковић

ФОТО: Иван Гутаи

турнир у менаџменту и 
инжењерским вештинама, 
решавању студије случаја, 
a проблеми и изазови који 
су се овог пута нашли пред 
такмичарима у решавању две 
студије случаја захтевали су 
потребна знања из области: 
иновација, стратешког 
планирања и управљања 
организацијом уопште, али 
и општу информисаност о 
дешавањима из света бизниса. 
„Овај турнир је за нас био 
незаборавно искуство, поготово 
што смо имали велику жељу да 
учествујемо на овом такмичењу 
још од када смо уписали студије 
на ФТН-у. Такође, морамо 
напоменути да је ово и резултат 
труда и рада наших ментора: 
Александра Недељковића, 
Нине Ристић и Стевана 
Перовића, алумни чланова 
ESTIEM ЛГ Нови Сад који данас 
раде у успешним компанијама” 
- истиче Јована Калуђер, члан 
новосадског тима Limitless.
 Аутор текста: 
 Наташа Радојчић

ФОТО: ESTIEMЛокална група Нови Сад
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Practice like there is no tomorrow

Новосадска апликација за учење енглеског 
језика привукла велики број корисника 

из целог света 

Матуранти почели са припремама за упис

Миодраг Лазић, студент четврте 
године Инжењерског менаџмента, 
развио је онлајн платформу за 
вежбање и унапређење знања 
енглеског језика Practice like there is 
no tomorrow (PLTT) која тренутно има 
неколико хиљада корисника из целог 
света. Ова апликација намењена је 
свим заинтересованим професорима 
и ђацима, а састоји се од око 35.000 
вежби из граматике, вокабулара и 
сл. које су подељене у 293 различите 
категорије и обухватају шест нивоа 
знања, од А1 до C2. Коришћењем 
апликације PLTT ђаци на једном 
месту могу да приступе задацима, а 
професори имају увид у ниво њиховог 
знања што им омогућава да прецизно 
утврде где су њихови ђаци добри, а 
где им треба више вежбе. Тренутно 
постоји веб-апликација, оптимизована 
за рачунаре, таблете и мобилне 

телефоне, а до краја године планира се 
и развој Android и iOS верзије. На ову 
иновативну идеју Миодраг је дошао 
похађајући часове енглеског језика у 
тренутку када је имао потешкоће да 
усвоји поједина граматичка правила. 
Тада је одлучио да креира апликацију 
која ће генерисати примере у броју 
који је њему потребан и тако је 
настала прва верзија апликације 
коју данас употребљавају корисници 
из: Србије, Кине, Русије, Немачке, 
Индије, Јапана, САД-а и Канаде и за 
коју су спремни и да плате. „Колико 
год је тада било тешко створити ове 
алгоритме у исто време је било веома 
узбудљиво и интересантно, како из 
угла програмирања, тако и из угла 
лингвистике” – за “ФТН новине” 
истиче Миодраг.
 Аутор текста: 
 Наташа Радојчић

Факултет техничких наука, већ дуги низ година, традиционално 
организује припремну наставу за упис будућих студената. У току су 
припреме за полагање пријемног испита из математике, као и припреме 
за упис на студијске програме: Архитектуре; Сценске архитектуре, 
технике и дизајна; Графичког инжењерства и дизајна; Инжењерства 
заштите животне средине и Инжењерства заштите на раду. Припремна 
настава на Департману за архитектуру се организују из више области. 
Курс је осмишљен, као припрема за полагање пријемног испита и 
као припремна година која треба да омогући кандидатима да стекну 
знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке 
дисциплине. Такође, организује се и припрема из сценске архитектуре, 
технике и дизајна. Припремна настава састоји се из два дела: тематска 
предавања и перцепција и презентација простора. Када је реч о 
припремама из математике која је у склопу пријемног испита за више 
смерова, она се одржава током 40 часова, сваке суботе почевши од почетка 
фебруара. У јуну ће бити организовани додатни курсеви, а последње 
недеље пред пријемни испит биће понављања градива са фондом од 
20 часова. На Департману инжењерства заштите животне средине и 
заштите на раду организује се бесплатна припремна настава за полагање 
теста склоности за упис на студијске програме: Инжењерство заштите 
животне средине и Инжењерство заштите на раду. Припремна настава 
биће реализована током три суботе у априлу месецу. Како би свет 
графичког обликовања, технологије и инжењерства приближили будућим 
студентима, Департман за графичко инжењерство и дизајн организовао 
је у периоду новембар-фебруар бесплатну припремну наставу у виду 
радионица на различите теме значајне за ову струку. Поред тога што 
се организује припрема на Факултету, на друштвеним мрежама се могу 
пронаћи и групе са актуелним информацијама, али и старији студенти 
са својим вредним искуством. Искуство других, добра процена тежине 
испита и вредно учење сигурна су формула за упис.
 Аутор текста: 
 Андреа Беванда-Кун

Припремна настава на ФТН-у

ФОТО: Пословни инкубатор Нови Сад

ДИЗАЈН: доц. др Иван Пинћјер
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Изложба „ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА“

Трибина за студенте

Студенти архитектуре доприносе побољшању 
квалитета живота

ИМПРЕСУМ
Главни и одговорни уредник: 
проф. др Раде Дорословачки, 
декан ФТН-а
Заменик главног и одговорног 
уредника: Дарија Медвецки
Технички уредник: Ненад 
Кузмановић
Редакција: Андреа Беванда-Кун, 
Милана Вртунски, Смиљана 
Живолић, Наташа Радојчић, 
Дејан Наћић и Стефан Јањић
Лектор: Бисерка Милетић
Обрада фотографијe: Небојша 
Рудић
Издавач: Факултет техничких 
наука
Трг Доситеја Обрадовића 6,
Нови Сад
Штампа: ГРИД

CIP: Каталогизација у 
публикацији
Библиотека Матице 
српске,Нови Сад
378.18
ФТН новине: лист Факултета 
техничких наука /главни и 
одговорни уредник проф. др 
Раде Дорословачки.
- 2010, 1 - , - Нови Сад: Факултет 
техничких наука, 2010-.
- Илустр. ; 36 цм Тромесечно. 
– Је наставак: Машинац (Нови 
Сад.1971) = ISSN 1451 - 7116
ISSN 2217 - 3455 = ФТН новине
COBISS.SR - ID 255982087
Уредништво не преузима одговорност 
за тачност информација у чланцима.

Графички радови студената друге 
године основних академских студија 
Департмана за архитектуру и 
урбанизам, рађени током последњих 
пет година на предмету Урбана и 
рурална анализа и морфологија 
2, изложени су од 12. фебруара до 
02. марта 2018. године у оквиру 
изложбе „Истраживање насеља“. 
Изложбу је, у холу Централне 
зграде Универзитета у Новом Саду, 
отворио проф. др Душан Николић, 
ректор Универзитета, истакавши 
значај рада студената и њихове 
промоције у широј јавности. О 

Факултет техничких наука угостио је новинаре 
и водитеље Прве српске телевизије: Марију 
Килибарду и Славка Белеслина крајем 2017. године 
који су са студентима поделили своја искуства 
стечена током вишегодишњег рада у медијима. 
Производња медијског садржаја је комплексан 
процес, а неодвојиви део успеха једне емисије, 

као финалног производа који се 
пласира на тржиште, јесте избор 
телевизијског домаћина/водитеља 
који том процесу, током емитовања, 
може додати нову вредност или 
умањити постојећу. Наши гости: 
Марија Килибарда и Славко 
Белеслин су великом броју веома 
заинтересованих студената дали 
одговоре на питања како изгледају 
припреме за производњу емисија 
различитих жанрова, колико је 
значајан избор тима који учествује 
у реализацији медијских садржаја, 
колико је пресудан тзв. „X-фактор” 
водитеља и може ли се он „научити“, 

да ли је лакше водити програме уживо или са 
одложеним емитовањем и ко је заиста вођа тима 
када се упале камере. Модератор трибине била је 
др Ива Белеслин, доцент на студијском програму 
Инжењерски менаџмент – модул индустријски 
маркетинг и инжењерство медија.
 Аутор текста: доц. др Ива Белеслин

ФОТО: Ђорђе Маџаревић

ФОТО: Ђорђе Маџаревић

ФОТО: Маркетинг служба ФТН

Уживо са Маријом Килибардом и 
Славком Белеслином

изложеним радовима говорили су 
предметни наставник: ванр. проф. др 
Љиљана Вукајлов, као и рецензенти 
изложбе проф. Димитрије Младеновић 
и проф. др Петар Арсић, професори са 
Архитектонског факултета у Београду.  
Изложено је укупно 36 радова који су 
посвећени проучавању постојећег стања 
насеља са различитих урбанистичких 
аспеката. Значај организовања оваквих 
изложби је пре свега едукативан, јер 
се шаље порука другим студентима 
о квалитету и начину рада, а са друге 
стране отвара се могућност критичког 
сагледавања резултата студентских 
радова од стране стручне јавности 
из области архитектуре, урбанизма 
и просторног планирања. Асистенти 
који су радили са студентима били су: 
Александра Милинковић, Дијана Бркљач 
и Мариа Силађи.
 Аутор текста: 
 проф. др Љиљана Вукајлов



Награду за најбољег студента 
Универзитета у Новом Саду у школској 
2016/2017. години освојила је студенткиња 
Факултета техничких наука Тијана Зрнић, 
која је са просечном оценом 10 завршила 
основне и мастер академске студије 
на студијском програму Енергетика, 
електроника и телекомуникације. Током 
студија Tијана се усавршавала у земљи и 
иностранству, коаутор је три публикације. 
Добитник је већег броја награда, међу 
којима су три заредом за изузетан успех 
током студирања. Добитник је почасног 
признања за изузетан успех на светском 
студентском такмичењу у обради сигнала. 
Тијана је студент докторских студија на 
Универзитету у Калифорнији у Берклију 
у истраживачкој групи за вештачку 
интелигенцију.
 Аутор текста: Андреа Беванда-Кун

На Универзитету у Новом Саду уручене награде

Преко 1000 гледалаца „Потере” на ФТН-у

Наша студенткиња Тијана Зрнић најбољи 
студент у школској 2016/2017. години

Окршај у знању: СТУДЕНТИ vs. ПРОФЕСОРИ

20 ФТН
НОВИНЕ

Највећи амфитеатар на ФТН-у „Никола Тесла” је 14. децембра 
2017. године и 5. марта 2018. године, био централно место 
на коме су студенти „одмерили снаге” са професорима са 
ФТН-а у знању, сналажљивости и тимском раду. Преко 1.000 
заинтересованих гледалаца помно је испратило два квиза под 
називом „Потера” које је, први пут у Новом Саду, организовао 
Савез студената ФТН-а. Овај иновативани пројекат 
представљали су квиз из опште културе на првој „Потери” 
као и програмирањe уз помоћ занимљивих питања и кодова 
коју су окарактерисали други квиз овог типа под називом 
„ИТ потера на ФТН-у”. Трагаче са којима се такмичило 
четири тима студената у првој „Потери” чинили су: проф. др 
Данијела Лалић са Департмана за индустријско инжењерство 
и менаџмент, доц. др Владимир Димовски са Департмана 
за графичко инжењерство и дизајн и асистенткиња Дуња 
Арсић са Департмана за опште дисциплине у техници. У 
овој „Потери” победио је тим „Којоти” кога су чинили: Урош 
Огризовић, Бранислав Анђелић и Коста Ћирковић. „Веома 

ФОТО: Универзитет у Новом Саду

нам је драго што је организован овакав догађај и надамо 
се да ће их бити још у будућности. Срећни смо што смо 
победили, али важније нам је било само учешће, јер 
квизови за нас представљају прави вид забаве и уживамо 
у њима” – наводи Урош, представник победничког тима. 
Како је друга „Потера” била посвећена ИТ-у, трагаче 
су чинили: проф. др Никола Ђурић са Департмана 
за енергетику, електронику и телекомуникације, 
асистент Милан Горник са Департмана за рачунарство 
и аутоматику и Иван Панић из компаније Zesium 
mobile. Најуспешнији тим носи неуобичајен назив 
„Анализа у октобарском року”, а његови чланови били 
су: Марко Малеш, Лука Јоцков и Горана Тасић. Лука 
Радовић, главни организатор и водитељ овог квиза је 
за „ФТН новине” поделио своје искуство и истакао: 
„Хвала свима који су подржали овај пројекат и који су 
својим присуством омогућили незаборавну атмосферу у 
амфитетатру А1. ”
 Аутор текста: Наташа РадојчићФОТО: Стефан Рувчески
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