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На састанку експертског 
тима Факултета 
техничких наука са 

руководством и представницима 
MK GROUP присуствовали су 
представници компанија које 
послују у оквиру MK GROUP 

на челу са председником 
Миодрагом Костићем, док 
су састанаку са стране ФТН 
приусутвовали професори, 
еминетни стручњаци са свих 
департмана који ће у наредном 
периоду кроз сарадњу са 

компанијама MK GROUP дати 
допринос у развијању привреде.  
Пре радног дела, све присутне 
на састанку су поздравили: 
декан ФТН проф. др Раде 
Дорословачки и председник MK 
GROUP Миодраг Костић.   

Састанак експертског 
тима са руководством и 
представницима MK GROUP

Катедра за метрологију, 
квалитет, приборе, алате и 

еколошко инжењерске аспекте, 
Департмана за производно 
машинство Факултета техничких 
наука успешно је организовала 
девету научно-стручну 
конференцију са међународним 
учешћем ЕТИКУМ 2015. Овај 
традиционални скуп, ове године 
одржан 19. и 20. јуна у Свечаној 
сали ФТН, отворио је декан ФТН 
проф. др Раде Дорословачки који 

је свим присутним истраживачима 
и научним радницима пожелео 
много успеха у раду. ЕТИКУМ 
је научни и стручни скуп на 
коме истраживачи и стручњаци 
презентују своје радове и 
дискутују о иновацијама и 
новим технологијама из области 
мерења и контроле квалитета 
у производном машинству, 
заштити животне средине и 
биомедицинском инжењерству. 
Овогодишњим Организационим 

одбором је председавала доц. 
др Татјана Пушкар са Катедре 
за стоматологију Медицинског 
факултета, а Програмским 
одбором су ко-председавали 
проф. др Јанко Ходолич са ФТН 
и проф. др Синиша Мирковић 
са Медицинског факултета. 
Конференцији је присуствовало 
више од 50 гостију из наше 
земље и десетак учесника из 
иностранства (Немачка, 
Словенија, Хрватска). 

Одржана конференција ЕТИКУМ 2015
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Дан Универзитета у Новом 
Саду и 55. годишњица 
од његовог оснивања 

обележени су свечаном 
прославом која је одржана у 
Амфитеатру Централне зграде 
Универзитета. Свечану прославу 
отворио је проф. др Радован 
Пејановић, в. д. ректора 
Универзитета. Свечаности су 
присуствовали др Бојан Пајтић, 
председник Покрајинске владе, 
проф. др Горан Стојановић, 
заменик покрајинског 
секретара за науку 
и технолошки 
развој, др 
Александар Белић, 
државни секретар 
Министарства 
просвете, науке и 
технолошког развоја 
Републике Србије, 
представници 
града Новог Сада 
и Скупштине 
Аутономне 
Покрајине Војводине, 
ректори државних 
и приватних 
универзитета 
у Републици 
Србији, ректори 
пријатељских 
универзитета 
из региона, 
декани факултета 

Универзитета у Новом 
Саду, досадашњи ректори 
Универзитета у Новом Саду, 
професори емеритуси и 
представници значајних 
компанија и институција, 
партнера Универзитета. Ове 
школске године, три реномирана 
професора из Републике Кореје, 
Тајланда и Аустрије стекли 
су звање почасних доктора 
Универзитета у Новом Саду. 
Поред промоције почасних 
доктора наука, Универзитет 

у Новом Саду је на свечаној 
прослави 55 година постојања 
доделио признања некима 
од значајних партнера у знак 
захвалности за подршку коју 
је добијао од почетка свог 
постојања. Проф. др Срђан 
Колаковић, председник Савета 
Универзитета у Новом Саду 
и продекан за инвестиције и 
сарадњу са привредом ФТН 
добитнике је Повеље за изузетан 
допринос развоју, унапређењу и 
афирмацији УНС.
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Проф. др Срђан Колаковић добитник 
Повеље за изузетан допринос развоју, 

унапређењу и афирмацији УНС

Универзитет у Новом Саду прославио 55. година постојања   



Додељене награде 
најбољим студентима 

Универзитета 
у Новом Саду

Награде најбољим 
студентима Универзитета 
у Новом Саду за успех 

у школској 2013/2014. години 
додељене су на традиционалној 
свечаности, у амфитеатру 
Централне зграде Универзитета. 
Сенат Универзитета доделио је 
укупно 1.325 награда, од чега је на 
свечаности додељено 179 награда. 
Награде најбољим студентима 
уручили су в. д. ректора 
Универзитета, проф. др Радован 
Пејановић, проректорка, 
проф. др Зита Бошњак, 

декани и продекани факултета. 
Награђени студент са ФТН је 
Илија Атлагић који је студије 
завршио са просечном оценом 
10, док је најбоља студенткиња 
УНС колегиница са Медицинског 
факултета Александра 
Вејновић. Поред награде 
најбољем студенту Универзитета 
и најбољем студенту сваког 
факултета појединачно, на 
свечаности су додељене изузетне 
награде за завршене студије (11 
студената са укупном просечном 
оценом на крају студија 10,00), 

изузетне награде за успех у 
току студија (122 студент са 
укупном просечном оценом у 
досадашњем току студија 10,00), 
награде за врхунске резултате у 
спорту (6 студента), награде за 
врхунске резултате у уметности 
(3 студента), изузетне награде за 
научни и стручни рад студената 
(20 студената) и Награда 
„Милева Марић Ајнштајн“ (2 
награде студентима рачунарства 
и аутоматике – за најбољи мастер 
рад и за укупан успех на овим 
студијама).
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Прослава Дана Департмана 
за индустријско 
инжењерство и 

менаџмент почела је састанком 
директора свих образовних 
институција у земљи које се баве 
индустријским инжењерством 
и инжењерким менаџментом, а 
након тога је уприличена свечана 
академија. Ректор Универзитета 
у Новом Саду проф. др Радован 
Пејановић у обраћању је рекао да  
је још као асистент, пре 36 година, 
био у прилици да посматра како 
овај департман настаје, како се 
развија и како расте. 
-Један од његових највећих 
квалитета је у томе што негује 
континуитет, када је реч о 
квалитетним људским ресурсима, 
а људи су свакако оно што 
нам је најважније – истакао је 
ректор Пејановић. Декан ФТН 
проф. др Раде Дорословачки 

истакао је да је веома значајно 
видети на једном месту људе из 
привреде, као и колеге професоре 
са институција широм Србије. 
Директор Департмана доц. др 
Бојан Лалић рекао да све оно 
што ради департман треба да буде 
сврсисходно. 
-Сваки наш студент, уколико 
не може да донесе унапређење 

у систему у коме се запосли, 
мислим да није искористио 
своју шансу и знање које смо 
му пружили – објашњава доц. 
Лалић и додаје да се искрено 
нада да ће студенти који заврше 
студије на овом департману своје 
знање успети да наплате у својој 
земљи. На свечаности додељене 
су плакете представницима 
компанијама које уско сарађују 
са овим департманом:"Новкабл 
Нови Сад", "IGB Инђија", "FKL 
Темерин","OTP Банка", "Carls-
berg Србија", "BOSCH Србија", 
"NORMA GROUP" и "SIEMENS 
Србија" и организацији "Ser-
bia Fashion Week", а такође су 
додељени и ваучери младим 
докторима наука који су 
докторирали од рођендана до 
рођендана Департмана. Прослава 
се завршила пригодним коктелом 
у Клубу "Машинац".

Департман за индустријско 
инжењерство и менаџмент 

прославио 36 година 
успешног рада

ФТН
НОВИНЕ



Представници Србије 
освојили су Златну 
медаљу на овогодишњем 

Прашком квадријеналу, најважнијој 
међународној манифестацији 
сценског дизајна и простора. 
Награду „Gold Medal PQ 2015 
for Provoking a Dialogue“ српски 
уметници потпомогнути колегама 
из целог региона, заслужили су 
због ангажованих поставки које 
изазивају уметнике и посетиоце на 
дијалог. Српски уметници и српски 
студенти посвећени су свим срцем 
идеји да су уметност и уметнички 
процес повезани са друштвеном, 
политичком и економском 
стварношћу - наводи се у саопштењу 
жирија, који хвали сарадњу тима 
студената и афирмисаних уметника.
-Реч је о дијалогу који привлачи 
посетиоца и на њега делује како 
кроз визелна и просторна решења, 
тако и кроз вођену дискусију 
- закључио је међународни 
професионални жири састављен од 
истакнутих позоришних уметника, 
међу којима је био и проф. др 

Радивоје Динуловић, који се бави 
пројектовањем, истраживањем 
и теоријом архитектонског и 
сценског простора. Под окриљем 
теме „Заједнички простор: Музика 
- Време - Политика“, током 11 дана, 
од 18. до 28. јуна, посетиоци су 
имали прилику да виде радове 
из 78 земаља и то по први пут у 

историји Квадријенала (основаног 
1967.) у самом историјском гнезду 
који образује троугао од Старог 
трга, Народног позоришта и 
Карловог моста. Србија је ове 
године наступила у простору 
Кафкине куће, у две секције 
Националној и Студентској, а у 
организацији: Центра за сценски 

Прву пут у историји 

Србија донела златну медаљу са Прашких квадријенала
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Србија донела златну медаљу са Прашких квадријенала

дизајн, архитектуру и технологију 
(SCen) Факултета техничких наука,  
Музеја примењене уметности 
у Београду и под генералним 
покровитељством Министарства 
културе и информисања Републике 
Србије и уз подршку Покрајинског 
секретаријата за културу и јавно 
информисање АП Војводине и 
Департмана за архитектуру и 
урбанизам Факултета техничких 
наука. Кустоски тим Студентске 
секције који је предводила  Татјана 
Дадић Динуловић одабрали су на 
основу другостепеног конкурса 14 

студената. Читав процес започет је 
истраживањем личних погледа на 
сопствено место и улогу 
у савременом друштву 
кроз форму видео ауто-
интервјуа, а настављен 
контекстуализацијом 
личних схватања 
теме националног 
наступа у целини, као 
и подтеме студентске 
поставке. Четрнаест 
одабраних студената: 
Наталија Богдановић, 
Павле Динуловић, 

Катарина Ђорић, Ива Илић, Дејан 
Костадиновић , Анђелка Марковић, 
Софија Митровић, Владан Перић, 
Никола Радосављевић, Александра 
Ракић, Владимир Савић, Милица 
Стојшић, Луна Шаламон и Тамара 
Томанић су кроз вишемесечне 
радионице и под ментоством 
Даниеле Димитровске, Владимира 
Илића и Душана Мамуле уз подршку 
Александре Пештерац и Драгане 
Вилотић дошли до перформативне 
инсталације кроз коју причају о 
формирању идентитета – личних, 
групних и колективних – насталих 
под утицајем политичких околности. 
Главна награда Квадријенала „Златна 
Трига 2015“ за најбољу изложбу 
додељена је тиму из Естоније који 
се представио поставком „ Unifed 
Estonia“.



Студенти ФТН успешни на ИЈАДАМА 2015
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У конкуренцији бројних факултета из земље 
и региона наши студенти су и ове године на 
„Ијадама“ били у самом врху. Готово да ниједно 
финално такмичење у знању и спорту није 
прошло без студената ФТН-а. Ове године студенти 
грађевинарства, саобраћајци, машинци показали 
су и освојили су завидне резултате у такмичењу 

у науци. На најбитнијем догађају током године, 
како академци зову „ијаде“ традиционално није 
недостајало ни доброг провода.
-Више од 1.000 наших колега је ове године 
бранило име ФТН-а. Били смо присутни у свим 
такмичењима и остварили смо запажене резултате 
истиче Дарко Чутурић, студент продекан ФТН.

“Иjade” 2015



ФТН
НОВИНЕ“Иjade” 2015 Такмичење у науци

ГРАђЕВИНИЈАДА - ОхРИД                                                                                                                                     

Прво место у екиПној конкуренцији: 
- БЕТОНСКЕ КОНСТРУКцИЈЕ: Ненад Вићентић, Дејан Крсмановић, Милош Марковић. 
Друго место у екиПној конкуренцији: 
- СТАТИКА КОНСТРУКцИЈА: Милан Грдић, Немања Попадић, Дејан Крсмановић. 
- МЕхАНИКА ТлА И ФУНДИРАњЕ: Младен Попара, Милош Марковић
треће место у у екиПној комкуренцији: 
- хИДРОТЕхНИКА: Никола Гулан, Весна Теовановић, Невена Пантић, Дејан Крсмановић. 

ГЕОДЕзИЈА - ОхРИД                                                                                                                                                   

Друго место у екиПној конкуренцији:  
- ИНжЕњЕРСКА ГЕОДЕзИЈА: Јована Радивић, Вида Ружић, Никола Јанковић
Државни Премер: Драгана Галић, Марина Давидовић, Никола Јанковић
треће место у у екиПној комкуренцији: 
- САТЕлИТСКА ГЕОДЕзИЈА: Драгана Галић, Марина Давидовић, Јелена Кантар

МАшИНИЈАДА - ТИВАТ                                                                                                                                           

Прво место у екиПној конкуренцији: 
- МАТЕМАТИКА 2: Љиљана Ђурђевић, Богдан Петровић. 
- ТЕРМОДИНАМИКА: Милош Пешић, Душан Шаровић. 

САОБРАћИЈАДА - УлцИњ                                                                                                                                       

Прво место у екиПној конкуренцији: 
- ПОшТАНСКИ САОБРАћАЈ: Наташа Ћаћић, Никола Станковић. 
- ОПТИчКЕ ТЕлЕКОМУНИКАцИЈЕ: Саша Поповић, Милош Ивковић. 
- ТЕхНОлОГИЈЕ КОМБИНОВАНОГ ТРАНСПОРТА: Лазар Радивојевић, Милош 
Марковић. 

АРхИТЕКТУРИЈАДА - ТИВАТ                                                                                                                                 

Прво место у екиПној конкуренцији: 
- САВРЕМЕНА АРхИТЕКТУРА: Јелена Соларов, Сања Дубљевић, Никола Секулић. - 
ИСТОРИЈА АРхИТЕКТУРЕ: Јелена Соларов, Сања Дубљевић, Никола Секулић

ЕлЕКТРИЈАДА - УлцИњ                                                                                                                                          

Прво место: Спасоја Дамјановић у појединачној конкуренцији. 
треће место: Телекомуникације, Математика 2,  Основи електротехнике, Електричне 
машине.

Резултати у спорту: 
ЕлЕКТРИЈАДА: 
Треће место: женска кошарка, 
одбојка мушка.  
Четврто место: фудбал мушки  

САОБРАћИЈАДА: 
Прво место: фудбал и женска 
одбојка 
Друго место: рукомет
Треће место: Мушка одбојка и 
кошарка 

АРхИТЕКТУРИЈАДА: 
Прво место: кошарка 
Друго место: фудбал 
Треће место: мушка одбојка и женска 
одбојка 

МАшИНИЈАДА: 
Друго место: фудбал 

МЕНАџЕРИЈАДА: 
Друго место: фудбал, кошарка
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Награђени студенти ФТН 
за остварене успехе!
Управа Факултета 

техничких наука доделила 
је традиционалне новчане 
награде студентима који су 
постигли изузетан успех у 
школској 2013/2014. години, 
односно академцима  који 
су остварили просек преко 
9,50 и студентима који су на 
спортским такмичењима 
и ИЈАДАМА остварили 
запажене успехе. 

Дарко Чутурић и Мирослав Милошевић 

Нови чланови 
управе ФТН из 
реда студената

Нови студент продекан 
Факултета техничких наука је 

Дарко Чутурић, студент четврте 
године саобраћаја и транспорта. 
Он ће у наредној школској 
години бити на располагању свим 
академцима који имају било каква 
питања, сугестије или проблеме. 
Он ће свој једногодишњи мандат 
званично започети у октобру 
ове године, а како за ФТН 
новине каже обележиће га боља 
комуникација међу студентским 
организацијама, отворенија 
сарадња са Управом Факултета, 
као и велико разумевање, 
нарочито, када су у питању 
студентски захтеви. На седници 
Студентског парламента поред 
тога што је изабран и нови 
студент продекан, одлуком 
већине изабран  је и председник 
Студентског парламента 
Мирослав Милошевић, студент 
четврте године на студијском 
програму Е1. 
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О мери и мерењу! 
Реч је реч. Оно што је речено и 

обећано у једном од претходних 
текстова мора се поштовати и 

испунити. Исто тако и мера је мера. 
А без мере нема ни мерења. Односно, 
има мерења али не мора да буде и 
узајамног разумевања међу онима који 
мере. А људи ко људи, то брзо и лако 
искористе. То је знао и мудри Хамураби, 
па је половином 18. века п.н.е у свој 
законик унео смртну казну за лажно-
погрешно мерење. Прве мере за тежину 
су у тадашњој Месопотамији била зрна 
кукуруза. Али, ко би их стално бројао, и 
то у страху за живот! Зато су и настали 
први камени и метални тегови тежине 
одређеног броја зрна. Могућност 
упоређивања тежина, маса, две 
различите врсте производа и могућност 
њихове међусобне размене постали 
су срж економског успеха, који, опет, 
постаје главни замајац даљег развоја 
мера и мерних јединица. Мерење се 
помиње у Библији, Магна Карти (1215), 
и увек је повезано са правдом, законом 
и криминалом. Тачност и прецизност 
мерења представљали су снагу и моћ. 
Зато се богиња правде и приказује са 
мачем у једној и теразијама у другој руци. 
Славни Њутн је у 17. веку први схватио 
да је мерење тежине фундаментални 
проблем, а не чисто економски и 
финансијски, као и да резултати мерења 
зависе од тога где и када је вршено. 
Први се запитао зашто јабука увек 
пада под правим углом на земљу, и 
први је дао одговор – због силе која је 
привлачи и коју је назвао гравитација – и 
потпуно променио дотадашње схватање 
тежине и масе. Али то није допринело 
сређивању потпуног хаоса који је 
владао у трговини без јединствених 
мера и мерних јединица па су преваре 
и махинације и даље харале. Зато је Луј 
XVI пре него што је 1789. године свргнут 
и гиљотиниран, наредио да се одреде 
прецизне и јединствене мере за дужину, 
тежину-масу и запремину. Најумнији 
грађани Француске су се окупили у 
Француској академији наука и прво је 
одлучено да репер за дужину буде Земља 
као универзална и непроменљива. Тако 
је 1793. године као прва Републиканска 
револуционарна јединица мере настао 
метар – десетомилионити део растојања 
од северног пола до екватора по 
меридијану који пролази кроз Париз. 
Рођен је метарски систем мера! За 
јединицу запремине одређен је литар 
као хиљадити део кубног метра, а за 
тежину прво грам, а убрзо килограм. 
Следећи задатак био је прављење 
еталона, прамере, за те јединице. 
Проблем се појавио са килограмом. 

Предлог да 1 килограм буде једнак 1 
литри дестиловане воде запео је на 
чињеници да тежина воде зависи од 
њене температуре и атмосферског 
притиска. Славни француски хемичар 
Лавоазје добио је задатак да тај 
проблем разреши. Али и он је страдао 
на гиљотини и није стигао да заврши 
посао. Наставили су француски 
хемичар Luj Lefevr-Žino и италијански 
натуралист и хемичар Đovani Fab-
roni. Они су успели да измере тежину 
литре дестиловане воде на температури 
топљења леда и направљен је први 
прототип 1 килограма од платине, а 
касније је, због њене слабе постојаности, 
платини додато десет процената 
иридијума. Фирма Јохнсон Маттхеy 
из Лондона испоручила је у Париз 30 
прототипова метра и 40 прототипова 
килограма. Тако је 10. децембра 1799. 
године Француска, као прва европска 
држава увела метарски систем мера. 
Данас метарски систем прихвата цео 
свет осим три државе - САД, Мијанмар 
(Бурма) и Либерија. Тадашња Кнежевина 
Србија је припреме за увођење 
метарског система мера отпочела 1870. 
године, и за члана државне комисије 
за метарске мере изабран је професор 
Београдског универзитета и први српски 
математичар, Димитрије Нешић 
(1836-1904). Већ 1872. године он одлази 
у Белгију ради проучавања метарског 
система и устројства надлежне државне 
установе за мере и утеге. Требало се 
упознати и са текстом одговарајућег 
закона и утврдити поступак добијања 
еталона. По повратку у Београд израдио 
је предлог закона о метарским мерама 
и за Народну скупштину саставио 
текст објашњења предлога закона о 
увођењу метарских мера у Србији. Тако 
је 1. децембра 1873. године, великим 
Нешићевим трудом и залагањем, Србија 
међу првим европским државама 
добила Закон о мерама што ју је увело 
у ред напреднијих држава Европе тог 
времена. Тим законом прихваћен је 
децимални метарски систем мера 
заснован на француским архивским 
прамерама метра и килограма. При 
Министарству финансија Кнежевине 
Србије основана је и Државна служба 
мера са задатком да се стара о контроли 
мера. Да би се нови систем мера објаснио 
и приближио народу, Нешић је написао 
и 1874. године, на 170 страна текста, издао 
књигу “Метарске мере”. Већ следеће 
године у Новом Саду излази и књига 
“Нове мере метарске, просто удешене и 
протумачене”, извесног Ђуре Поповића, 
познатијег као Ђура Даничић. На Првој 
генералној конференцији за тегове и 

мере одржаној 1875. године у Севру, данас 
предграђу Париза, метарски систем је 
званично прихваћен од стране 17 држава 
(Аргентина, Аустро-Угарска, Белгија, 
Бразил, Данска, Француска, Немачка, 
Норвешка, Италија, Перу, Португал, 
Русија, Шпанија, Швајцарска, Шведска, 
Турска и Венецуела). На конференцији је 
основан и Међународни биро за тегове и 
мере где се чувају основни еталони метра 
и килограма, а државе чланице позване 
су да преузму њихове прототипове. 
У Србији се врло брзо схватило да се 
метарске мере не могу увести у живот 
без таквих прамера првог реда. Знајући 
да само земље потписнице Метарске 
конвенције могу да дођу до најтачнијих 
еталона дужине и масе, Кнежевина 
Србија јој је приступила 30. октобра 
1879. године, и 1. јануара 1880. године 
законски уведела метарске мере. То је 
значајан тренутак у историји Србије 
који много говори о њеној унутрашњој 
уређености и њеном статусу у тадашњем 
свету! Прототипови – прамере првог 
реда који су распоређени Србији били 
су “Prototype du metre No. 30” и “Pro-
totype du kilogramme No. 11”, Србија, 
сада као Краљевина, преузела их је од 
Међународног бироа за тегове и мере 
16. августа 1891. године. Метар No.30 
се и данас чува у Дирекцији за мере и 
драгоцене метале у Београду, али није 
више национални еталон, јер је ту улогу 
преузео ласер. Килограм No.11 је 1925. 
године замењен протипом килограма 
No.29, који је изгубљен у току Другог 
светског рата, а нови (од нерђајућег 
челика) No.33 набављен је 1956. године. 
А о Нешићевим математичким и 
професорским заслугама неки други пут. 
Број карактера је већ пробијен!
 проф. др Александар Николић



На конкурс за упис у прву годину 
студија на ФТН пријавио се 
рекордан број матураната 

2.600. Иако је велики број будућих 
студената ових дана посетио Факултет 
техничких наука, редови чекања 
опет су изостали. За беспрекорну 
организацију уписних активности, као 
и сваке године, заслужни су Студентска, 
Маркетинг, као и IT служба факултета. 
Добро организовани запослени, али 
и студенти били су на услузи будућим 
студeнтима од уласка на Факултет 
до предаје докумената. Велики број 
пријављених кандидата резултат је 
активне кампање за упис студента у прву 
годину студија која је почела још на јесен 
2014. године припремом штампаног и 

Упис 2015.

Сјајна атмосфера и организација 
пријаве кандидата!
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Сјајна атмосфера и организација 
пријаве кандидата!

електронског материјала, а настављена је 
одржавањем веб презентација намењених 
будућим студентима, наступом на Сајму 
образовања, промоцијама по средњим 
школама, организовањем “Отвореног 
дана”, као и константном комуникацијом са 
потенцијалним студентима путем друштвене 
мреже Facebook  и групе „БИЋУ СТУДЕНТ 
ФТН – УПИС 2015“ која броји преко 2.800 
чланова. Велики допринос успеху кампање и 
ове године дали су студенти ФТН-а, чланови 
Маркетинг тима, волонтери који не штеде 
своје време и безусловно помажу будућим 
студентима. Учествују у свим активностима 
кампање, од бројних промоција по средњим 
школама, сајмовима и фестивалима. 
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Студенти бодрили 
светске прваке 

у фудбалу! 

Савез студената ФТН организовао 
је колективно гледање утакмице 
финала светског првенства у 

фудбалу када су наши омладиници 
освојили злато против репрезентације 
Бразила на Новом Зеланду. Наше академце 
није мрзело да се због овако важне 
утакмице нађу у 7 часова у Машинцу и 
заједно бодре младу репрезентацију. 
Савез студената ФТН организовао је 
и печење кокица испред Машинца, а 
такође гледање утакмице је снимљено 
камером и направљен је кратak видео. 
Савез студената се том приликом захвалио 
управи ФТН и особљу Машинца на 
могућности да заједно навијају за боје 
Србије на овако важном мечу.

Упис 2015.
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Традиционална трка студената 
студијских програма 

Мехатронике и Биомедицинског 
инжењерства Факултета техничких 
наука одржана је на кеју. Сви 
студенти прве године Мехатронике 
(90) и Биомедицинског 
инжењерства (30), заједно са 
професорима и асистентима 
учествовало је у трци од шест 

километара. Трка се организује 
већ 13 година, односно од 2003. 
године. Организатор је проф. др 
Стеван Станковски који је истакао 
да је доказ успешности трке то што 
су се сви студенти пријавили за 
учешће и што подржавају тај вид 
дружења и развијање колективног 
духа. - Сматрам да се на овакав 
начин, односно кроз спорт још 

боље упознајемо међусобно, што 
је од изузетно великог значаја 
и за нас професоре, али и за 
студенте - казао је Станковски. 
Ово традиционално дружење 
професора и студената јединствено 
је на Новосадском универзитету, 
за чији организацију је задужен 
Департман за индустријско 
инжењерство и менаџмент.

Више од 250 
матурана 
посетило је 
манифестацију 
"Отворени 
дан ФТН"

Дружење академаца и професора 

Традиционална трка студената 
мехатроничара и 

биомедицинског инжењерства



Седми пут за редом 
одржао се највећи 
студентски спортски 

турнир под називом 
“Студентски дани спорта 2015” 
на Факултету техничких наука. 
Учешће ове године узело је 
преко 1.300 студената у осам 
спортских дисциплина, у 
мушкој и женској селекцији. 
Податак који показује да 
постоји заинтересованост 
студената за спорт јесте да ове 
године Друга Лига садржала 
48 екипа.
- Друга Лига је формирана 
прошле године јер се указала 
потреба за такмичењем где 
првенство имају студенти прве 
и друге године ОАС и ОСС, 
јер их је бројчано највише. Са 
овим бројем екипа и учешћем 
преко 400 студената у фудбалу и 
кошарци ова лига је оправдала 
своје постојање - истиче Ненад 
Теофанов председник спортске 
организације “Техничар”. 
Посебан акценат стављен је 
на промоцију женског спорта 
и укључивања девојака у 
спортске активности. Ове 
године снимили смо видео који 
је служио као најава почетка 
такмичења свих спортских 

турнира са девојкама. 
-По одзиву видимо да је овакав 
вид промоције имао позитиван 
утицај и наставићемо у наредном 
периоду да храбримо девојке 
да нам се прикључе. Такође на 
завршници, ревијалну утакмицу 
у женском фудбалу су одиграли 
ФТН против ЖФК Рад (Београд) 
- изјавила Тамара Матић, 
подпредседник организације 
задужена за женски спорт.

Да ти и тело ради 
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