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Програм развоја научноистраживачког подмлатка  

Центра за вибро-акустичке системе и обраду сигнала ЦЕВАС 

 
Овај документ садржи две секције. У првој су спискови младих истраживача чије последипломске студије су у току или су већ 

реализоване током пређашњег четворогодишњег периода. Након тога је дат плана рада са научноистраживачком подмплатком у 

наредном четворогоришњем периоду. 

 

1. ПОСЛЕДИМПЛОМЦИ 

Рад са младим истраживачима представља једну од најважнијих активности Центра.  

Спискови младих истраживача чије последипломске студије још нису завршене (Група 1), као и они који су одбранили докторске 

дисертације у претходне четири година (Група 2) су дати ниже, при чему су њихови ментори чланови ЦЕВАС-а.  

 

1.1. ГРУПА 1: Млади истраживачи чије последипломске студије још нису завршене при чему су њихови ментори чланови 

ЦЕВАС-а: 

Име и презиме 

последипломца 

Област НИ рада Фаза израде 

тезе 

Школска 

година 

уписа 

последипл. 

студија 

Институција на 

којој се реализују 

последиплом. 

студије 

Ментор, 

институција у 

којој је запослен 

ментор 

Број 

објављених 

радова до 

сада, 

категорија 

Немања 

Андоновски 

Mеханика Одбрана тезе 

марта 2020 

2016/17 Политехнички 

универзитет 

Марке, Анкона, 

Италија 

И. Ковачић, 

ФТН 

1 М13 

1 М23 

1 М33 

2 М34 
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Петер Сухи Mеханика Одбрана тезе 

2021 

2017/18 Обуда 

универзитет, 

Будимпешта, 

Мађарска 

 

Л. Цветићанин, 

ФТН 

 

Андраш Вецери Mеханика Одбрана тезе 

2021 

2017/18 Обуда 

универзитет, 

Будимпешта, 

Мађарска 

 

Л. Цветићанин, 

ФТН 

 

Андријана 

Стаменковић 

Математика у 

техници 

Колегиница је 

на дужем 

боловању 

Одбрана тезе 

2021 

2014/15 

 

ФТН Д, Бајић, 

Н. Ралевић, 

ФТН 

2 М63 

Неда Пиштињат Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

При крају 

Одбрана тезе 

2020 

2014/15 ФТН Д, Бајић 

Н. Ралевић, 

ФТН 

1 М22 

3 М33 

1 М63 

Анђелија Михајлов Мултидисциплинарне Почетна, 

Одбрана тезе 

2023 

2018/2019 Универзитет у 

Београду, 

студијски програм 

Биофотоника 

Д. Бајић, 

ФТН 

 

Тијана Носек Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

Одбрана до 

краја 2020 

2016/2017 ФТН М. Сечујски,  

ФТН 

1 M14 

2 M22 

1 M23 

13 M33 

2 M52 

4 M63 

Дарко Пекар Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

Одобрена, 

одбрана до 

краја 2019 

2012/2013 ФТН В. Делић, ФТН 

М. Јанев,  

МИ САНУ 

2 M13  

3 M14 

1 M21 

3 M22 
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1 M23 

1 M24 

1 M31 

32 M33 

3 M34 

1 M51 

3 M52 

4 M53 

1 M61 

27 M63 

13 M81 

3 M82 

1 M83, 

1 M84 

4 M85 

3 M92 

Иван Лазић Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

Рана, одбрана 

до краја 2022 

2017/2018 ФТН Т. Лончар-

Турукало 

ФТН 

1 M33 

1 M63 

Едвин Пакоци Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

Одобрена, 

одбрана до 

краја 2019 

2012/2013 ФТН Б. Поповић 

ФТН 

1 M14 

2 M22 

12 M33 

1 M34 

2 M52 

7 M63 

2 M81 

2 M82 

1 M84  

5 M85 

1 M92 
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Јелена Бјелица Електротехничко и 

рачунарско 

инжењерство 

Одбрана 2021 2016/2017 ФТН Н. Ђурић 1 М21 

1 М33 

2 М82 

Раде Павловић Мултидисциплинарне Одбрана до 

краја 2019. 

2012/2013 Универзитет 

одбране у Београду 

В. Петровић, 

ФТН 

1 М22 

4 М33 

2 М53 

4 М63 

 

 

1.2. ГРУПА 2: Млади истраживачи који су одбранили докторске дисертације у претходне четири година при чему су њихови 

ментори чланови ЦЕВАС-а: 

1. Др Синиша Сузић (ТР32035, ментор В. Делић, 2019)  

2. Др Зорица Миросављевић (ментор Д. Штрбац, 2019) 

3. Др Стеван Острогонац (АБОСИ, ментор М. Сечујски, 2018)  

4. Др Јовица Тасевски (ИИИ44008, ментор М. Гњатовић, 2018)  

5. Др Срђан Савић (ИИИ44008, ментор М. Гњатовић, 2018)  

6. Др Јанош Миницх (ТР32040, ментор Д. Бајић, 2018) 

7. Др Владимир Остојић (ТР32040, ментор В. Петровић, 2018) 

8. Др Владимир Тадић (ментор Т. Лончар-Турукало, 2018) 

9. Др Горана Мијатовић, (ТР32040, ментор Д. Бајић, 2018) 

10. Др Драган Кљајић (ментор Н. Ђурић, 2018) 

11. Др Тамара Шкорић (ТР32040, ментор Д. Бајић, 2017) 

12. Др Бранко Лучић (ИИИ44003, ментор М. Сечујски, 2017) 

13. Др Драгиша Мишковић (ИИИ44003, ментори М. Гњатовић и В. Делић, 2017) 

14. Др Омер Али Мохамоуд (ТР32040, ментор Д. Бајић, 2017) 

15. Др Слађана Јовановић (ТР32040, ментор Д. Бајић, 2017) 

16. Др Бобан Бонџулић (ментор В. Петровић, 2016) 
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2. ПЛАН РАДА ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

 Млади научни кадрови и њихов правилан, континуиран и успешан развој основни су услов за квалитетно спровођење свих 

будућих научних и наставних активности ФТН-а и ЦЕВАС-а. Они представљају интелектуални ресурс који треба да допринесе даљој 

изградњи научне и наставне базе и његово будуће адекватно укључивање у научне и стручне пројекте. 

Правилна селекција последипломаца, њихова едукација, усавршавање, напредовање, подржавање рада, укључивање у 

различите облике истраживачког рада, стимулација, праћење рада, резултата рада и професионалног развитка, вредновање 

професионалних и научних достигнућа, стимулација и обезбеђивање укупних услова за рад имају високо место на листи приоритета 

ЦЕВАС-а. Стално и систематско старање о постојећим младим кадровима треба да омогући квалитетно усавршавање кроз подстицање 

индивидуалног научног рада и тимског рада на научно-истраживачким и другим пројектима. 

Стварање и обезбеђивање материјалних услова за рад, као константна мера за формирање и напредовање младих научних 

кадрова, стални је задатак ЦЕВАС-а. ЦЕВАС константно ради на планском обогаћивању научног фонда библиотеке као и 

обезбеђивању неопходне рачунарске технике свим младим научним кадровима.  

Реализацијом Програма развоја научноистраживачког подмлатка створиће се амбијент за индивидуални и тимски 

научноистраживачки рад, за промовисање етичког и професионалног односа према научном раду и прихваћеним стандардима научног 

рада, као и за промоцију интелектуалних достигнућа младих научних кадрова. 

 

2.1. Организовање мастер и докторских академских студија 

Последипломски кадар се негује још од мастер студија, па преко докторских студија на ФТН. Настава се изводи према 

акредитованим студијским програмима. Приликом рада и писања семинарских радова, мастер радова, научних чланака и докторских 

дисертација, студенти ће бити усмеравани на актуелне теоријске и практичне теме у складу са Програмом научноистраживачког рада 

ЦЕВАС-а. 

На основу ових искустава, а приликом предстојеће акредитације студијских програма извршиће се њихова потребна 

побољшања и отклонити евентуални недостаци. При томе у обзир ће бити узета искуства других домаћих и иностраних факултета и 

примедбе изнете током анкетирања студената о квалитету студијских програма мастер и докторских академских студија.  

 

2.2 Ангажовање у научноистраживачкој делатности  
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Научноистраживачка активност ЦЕВАС-А, која се остварује у складу са стратешким циљевима Факултета, самог ЦЕВАС-а и 

националним и европским циљевима и стандардима научноистраживачког рада, треба редовно и континуирано да обухвати, поред 

младих научних кадрова, и студенте истраживаче – кориснике стипендија које додељује Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, који у оквиру појединих пројеката раде докторске дисертације или који су ангажовани као истраживачи. 

ЦЕВАС ће стварати услове за укључивање младих научних радника у тимске пројекте, као и за њихов индивидуални 

истраживачки рад. 

Као и у протеклом периоду, ЦЕВАС ће обезбедити младим научним радницима услове за ангажовање у тимским пројектима и 

објављивање резултата колективног научноистраживачког рада путем следећих активности: 

• организовање међународних и домаћих научних скупова; 

• организовање специјализованих научних семинара за поједине научне области у сарадњи са одговарајућим катедрама; 

• укључивање у пројекте које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; 

• укључивање у пројекте које финансирају друге међународне и домаће институције (Европска унија, међународне и домаће 

невладине организације, компаније и др.); 

• спровођење и финансирање интерних пројеката и укључивање младих научних радника у те пројекте; 

• благовремено информисање о могућности учествовања на међународним и домаћим научним скуповима; 

• интензивирање постојеће и успостављање нове међународне сарадње како би се обезбедило активно учествовање младих 

научних кадрова у заједничким пројектима; 

• успостављање и јачање сарадње са државним и привредним субјектима на решавању стручне проблематике која у највећој 

могућној мери треба да обухвати младе научне кадрове. Кроз континуирану сарадњу са државним органима, институцијама 

локалне самоуправе, привредом, организовањем семинара, специјалистичких курсева, радионица и школа биће не само 

подигнута свест о сопственој вредности и афирмисан ЦЕВАС, већ ће бити пружена непосредна прилика за учешће младих 

научних кадрова у различитим активностима. 

 

2.3. Похађење едукативних програма 

ЦЕВАС ће и даље посебну пажњу посвећивати учешћу младих научних радника на различитим едукативним програмима који 

се организују на Универзитету у Новом Саду и на ФТН: 
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• обуку из методологије и методике научноистраживачког рада; 

• похађању курсеве стручних страних језика; 

• похађању курсеве за развој различитих пословних вештина (комуникација, тимски рад, управљање временом и њудским 

ресурсима, и др.); 

• обуку за коришћење елекронских база књига и часописа, и др. 

Поред тога, ЦЕВАС ће слати младе научне раднике и на обуке организоване од стране других релевантних институција. 

Приоритет ће бити обуке из следећих области: писање пријава научно-истртаживачких пројеката, техника писања научних радова. 

ЦЕВАС ће подржати присуство што већег броја младих наставника и сарадника на инфо-данима за поједине европске програме 

финансирања пројеката. 

 

2.4. Подстицање научноистраживачког рада научног подмлатка 

Поред наведених мера које доприносе тимском и индивидуалном научноистраживачком раду, ЦЕВАС ће предузети и следеће 

мере ради подстицања научноистраживачког рада младих научних радника: 

• јавно објављивање тема научноистраживачког рада како би млади научни радници имали сазнање о томе и могућност да се 

укључе у пројекте; 

• објављивање свих доступних података о конкурсима за пројекте, програме размене, студијске боравке и др.; 

• пружање помоћи младим научним радницима приликом конкурисања за пројекте, програме размене, студијске боравке и др.; 

• омогућавање младим научним радницима да јавно изнесу резултате свог научноистраживачког рада. 

 

2.5. Сарадња са домаћим и иностраним институцијама као вид подршке научноистраживачком раду научног подмлатка 

ЦЕВАС ће наставити сарадњу са свим научним институцијама са којима има формализовану сарадњу. ЦЕВАС ће настојати да 

закључи уговоре о сарадњи и са другим релевантним научним институцијама. Закључени уговори о сарадњи омогућиће младим 

научним радницима да одлазе на студијске боравке у партнерске институције. 

У ЦЕВАС-у је развијена и пракса гостовања угледних професора и стручњака из привреде, који одржавају предавања и деле 

искуства на редовним Семинарима ЦЕВАС-а четири пута годишње, са почетком новог годишњег доба. Та пракса ће бити настављена 

и у будућем периоду, тако да ће бити држана предавања из различитих научних дисциплина које покривају делатност ЦЕВАС-а, што 
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ће дати могућност младим научним радницима да се упознају са најновијим трендовима у науци и пракси. 

 

2.6. Праћење и оцењивање научноистраживачког рада научног подмлатка 

У оквиру ЦЕВАС-а спроводиће се систематско праћење квантитета и квалитета научноистраживачког рада младих научних 

радника. За потребе тог процеса могу се формирати посебна радна тела. Праћење научноистраживачког рада се врши на следећи 

начин: 

• објављивање резултата научноистраживачког рада свих наставника и сарадника на сајту Факултета; 

• анонимно рецензирање научних и стручних радова младих научника; 

• утврђивање објективних и реалних критеријума у погледу научноистраживачког рада младих научних радника приликом 

избора у научна звања; 

• оцена научноистраживачког рада младих научних радника у поступку избора у више звање и провера испуњености услова 

прописаних важећим актима; 

• оцена научноистраживачког рада младих научних радника приликом њиховог ангажовања на научноистраживачким 

пројектима. 


