
 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за формирање лабораторије 

 

За потребе извођења наставе, развоја науке и истраживања на пољу 

информационе безбедности, односно реализације стручних услуга подносимо 

захтев за формирање Лабораторије за безбедност критичних инфраструктура и 

индустријских система на Факултету техничких наука. Детаљи лабораторије: 

• Назив на српском: Лабораторија за безбедност критичних инфраструктура 

и индустријских система. 

• Назив на енглеском: Critical Infrastructure and Industrial Systems Security 

Laboratory (CIIS Lab). 

• Предвиђени простор: кабинет 204 у објекту Југодрво (до завршетка нове 

зграде ФТН-а на месту ТМД-а). 

• Извор финансирања: Еразмус+ пројекат “Information Security Services 

Education in Serbia (ISSES)”, 2017-2020, Универзитета у Новом Саду. 

• Руководилац: проф. др Имре Лендак. 

У раду лабораторије учествују следећи запослени Факултета техничких наука: 

• Проф. др Горан Сладић 

• Проф. др Александар Купусинац 

• Проф. др Имре Лендак 

• Доц. др Даниела Росић 

• Асист. Бојан Јелачић 

• Асист. Милан Стојков 

• Асист. Никола Лубурић 

• Сарадница у настави: Зорана Бабић 

• Сарадник у настави: Стеван Боруш 

Делатности лабораторије: 

• Едукација студената из области информационе безбедности 



 

 

• Извођење практичне наставе 

• Рад на експериментима током израде бечелор и мастер радова 

• Реализација научних пројеката из области информационе безбедности 

• Реализација стручних пројеката из области информационе безбедности 

• Консултантске услуге из области информационе безбедности 

• Сарадња и реализација заједничких пројеката са привредом 

Кључне области: 

• Безбедност инфраструктурних система 

• Безбедност индустријских система 

• Безбедан развоја софтвера 

• Безбедност оперативних система 

• Анализа ризика и моделирање претњи 

• Криптографија 

• Аквизиција, складиштење, обрада и визуелизација мониторинг података 

• Детекција аномалија 

Наставни предмети за које ће се лабораторијске вежбе изводити у овој 

лабораторији: 

• Напредни криптографски системи 

• Безбедносни аспекти развоја софтвера 

• Безбедност рачунарских мрежа и система 

• Безбедност инфраструктурних система 

• Big data у информационој безбедности 

Горе наведени предмети су у припреми и биће део мастер студијског програма 

Примењено софтверско инжењерство по новој акредитацији која је у припреми. 

Списак опреме која се набавља кроз горе наведени Еразмус+ пројекат и која ће 

бити смештена у просторијама лабораторије: 

• 3 сервера као подлога за изградњу виртуелних лабораторијских окружења: 

2 x 12C/24T CPU (Xeon Silver 4116, 2.1GHz), 128GB RAM, 3 x 800GB SSD 

• Опрема за прихват и складиштење велике количине података: 8 x 16GB 

FC, 10 x 1.2TB + 3 x 400GB flash – FC 

• Мрежна опрема – свич: Switch L2/L3, 24 x 1G + 4 x SFP/SFP+ 

• Мрежна опрема – 10 виртуелних рутера: Virtual Router vSRX 10M (или 

сличан) 



 

 

• Рек за опрему 

• Непрекидно напајање: UPS  3300VA/2700W 230V 50/60Hz ON-LINE 

DOUBLE CONVERSION (VFI) 1xEPO,1xUSB,1xRS232 BATTERY 

INCLUDED, стандардна аутономија мин. 10 минута. 

• 3 програмабилна логичка контролера (Programmable Logic Controller – 

PLC): Siemens LOGO! - Starter Kit 

• 20 минијатурних рачунара NodeMCU (CP2102) 

• 8 покретних трака: Fischertechnik Conveyor Belt 24V 

• 8 роботских руку: Fischertechnik 3D-Robot 24V 

• 4 серијски у мрежни конвертера: 4x IOLAN DG1 and TG2 Device Servers 

Serial to Ethernet Device Servers 

• 3 програмабилна логичка контролера (Programmable Logic Controller – 

PLC): Siemens TRAINING BUNDLE COMPACT CPU 1512C или SIMATIC 

S7-1500, STARTERKIT или SIMATIC RTU3000C 

• 4 извора напајања 24V 

• каблови и остала ситна опрема. 

 

У Новом Саду, 18.12.2018. 

 

         

 

 

 Проф. др Имре Лендак 


