
10BУНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ                                                                   ОБРАЗАЦ - 2 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

 

 

0BОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА  

КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА 

-oбавезна садржина- 

I 3BПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 

 

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења  

Одлука бр. 01-1394/1, Декан Факултета техничких наука у Новом Саду, 24.06.2020. 

2. Датум и место објављивања конкурса 

01.07.2020. лист Послови  

3. Број сарадника са назнаком звања (асистент приправник, асистент) и назив уже 

научне области 

1 (један) асистент са за ужу научну област Телекомуникације и обрада сигнала 

 

4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже 

научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета, 

установе у којој је члан комисије запослен: 

• др Дејан Вукобратовић, ред. проф., уно: Телекомуникације и обрада сигнала, 

01.04.2019., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

• др Живко Бојовић, ванр. проф., уно: Телекомуникације и обрада сигнала, 

15.01.2020., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

• др Никша Јаковљевић, ванр. проф., уно: Телекомуникације и обрада сигнала, 

11.10.2019., Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

• др Јелена Николић, доц., уно: Телекомуникације, 08.12.2014., Електронски 

факултет, Универзитет у Нишу 

 

5. Пријављени кандидати: 

Иван Лазић, пријава на конкурс, број 01-1500/1 од 08.07.2020. 

 

II. 4BБИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

1. Име, име једног родитеља и презиме:  

Иван (Мило) Лазић 

 

2. Звање:  

Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 

 

3. Датум и место рођења:  

21. октобар 1989., Сремска Митровица 

 

4. Садашње запослење, професионални статус, установа или предузеће:  

Истраживач приправник, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

 

5. Година уписа и завршетка основних студија: 

2008. – 2014. основне академске студије 
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2014. – 2016. мастер академске студије  

2017. – докторске академске студије 

 

6. Студијска група, факултет и универзитет: 

Основне академске студије – Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 

Телекомуникације и обрада сигнала, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 

Мастер академске студије – Мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 

Телекомуникације и обрада сигнала, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом 

Саду 

 

7. Успех у студијама: 

Основне академске студије – 8,98 

Мастер академске студије – 9,88 

 

8. Оцене из наставних предмета релевантних за избор: 

Академске студије: 

• Дигитална обрада слике, оцена 10 (десет) 

• Компјутерска визија, оцена 10 (десет)  

• Обрада биомедицинских сигнала, оцена 10 (десет) 

• Обрада слике у медицини, оцена 10 (десет) 

 

Докторске академске студије: 

• Одабрана поглавља из препознавања облика, оцена 10 (десет) 

• Случајни процеси у телекомуникацијама, оцена 10 (десет) 

 

9. Наслов и оцена дипломског рада или дипломског испита: 

Дипломски рад: Анализа и класификација ЕЕГ сигнала моторног кортекса, оцена 10 

(десет) 

Мастер рад: Анализа детектора и дескриптора за класификацију објеката у слици и 

примена у оквиру андроид платформе, оцена 10 (десет)  

 

10. Студијска група, факултет, универзитет и успех на специјалистичким, односно 

магистарским студијама: 

-- 

11. Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија: 

-- 

 

12. Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе: 

-- 

13. Место и трајање специјализација и студијских боравака у иностранству: 

 

Присуство на 6th OpenMultiMed Cost Training School – Computational data science семинар, 

период 04.02.2019. – 08.02.2019., Маврово, Република Северна Македонија 

 

Erasmus+ програм за едукацију и тренинг под акцијом KA107, период 08.04.2019. – 

15.04.2019., Универзитет у Палерму, Палермо, Италија 

 

14. Знање светских језика - наводи: чита, пише, говори, са оценом одлично, врлодобро, 

добро,задовољавајуће 
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Енглески: чита одлично, пише одлично, говори одлично; 

Немачки: чита добро, пише добро, говори добро; 

 

15. Професионална оријентација (област, ужа област и уска оријентација): 

Електротехничко и рачунарско инжењерство; Телекомуникације и обрада сигнала, Обрада 

сигнала и машинско учење 

 

III. 5BКРЕТАЊЕ У ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ 

 

1 Установа, факултет, универзитет или фирма, трајање запослења и звање (навести 

сва): 

• Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Катедра за 

телекомуникације и обраду сигнала, период: новембар 2017-данас, Истраживач 

приправник (датум избора: 29.11.2017.) 

 

IV. 1BЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ АСОЦИЈАЦИЈАМА 

 

Кандидат је члан Институтa инжењера електротехнике и електронике – IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers), као и друштава: IEEE Young Professionals, IEEE 

Computational Intelligence Society Membership, IEEE Computer Society Membership, IEEE 

Engineering in Medicine and Biology Society Membership. 

Кандидат је члан центра ICONIC - Centre for Intelligent COmmunications, Networking and 

Information processing (Група за обраду великих количина података) на Факултету 

техничких наука 

 

V. 2BНАСТАВНИ РАД: 

 

а) Претходни наставни рад (пре избора у звање асистента ): 

 

1. Педагошко искуство пре избора у звање асистента: 

Катедра за телекомуникације и обраду сигнала, Департман за енергетику, електронику и 

телекомуникације, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду 

 

2. Ангажаваност у одржавању вежби и семинара (на ком предмету, факултету, 

универзитету): 

Као истраживач приправник на Факултету техничких наука учествовао је у реализацији 

наставе на предметима: 

• Дигитална обрада слике, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала – (3+0+2) 

• Дигитална обрада слике, Биомедицинско инжењерство – (3+1+2) 

• Обрада слике у медицини, Биомедицинско инжењерство – (3+0+3) 

• Статистичке основе, обрада и моделовање биомедицинских сигнала, 

Биомедицинско инжењерство – (4+2+2) 

 

3. Број часова недељно (вежби и семинара): 

9 часова недељно 

 

б) Садашњи наставни рад (за реизбор у звање асистента): 

 

1. Реизборност у звање асистента (од-до, број): 

-- 
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2. Одржавање наставе под менторством (обим ангажовања у часовима / семестру, на 

предмету, са фондом часова): 

-- 

3. Назив предмета, година студија и број часова практичне и семинарске наставе на 

основним, специјалистичким и магистарским студијама: 

-- 

4. Увођење нових области, наставних предмета и метода у наставном процесу: 

-- 

5. Руковођење – менторство у раду са студентима (семинарски, стручни радови и сл.): 

-- 

• Награде и признања универзитета, педагошких и научних асоцијација: 

-- 

 

г) Дидактичка средства (приручници, скрипте и сл. Наслов, аутор, година издања, 

издавач): 

Кандидат је осмислио материјал за вежбе на рачунару из предмета Дигитална обрада 

слике, које се користе на смеровима за Комуникационе технологије и обраду сигнала и 

Биомедицинско инжењерство, а доступне су на КТИОС moodle платформи. 

д) Мишљење студената о педагошком раду сарадника ако је формирано у складу 

са општим актом факултета  

Укупна просечна оцена од стране студената на анкети је 9,17 (девет и 17/100) 

 

ђ) Остало 

 -- 

 

1. Научне књиге (оригинални наслов, аутори, година издања и издавач): 

-- 

 

2. Монографије, посебна поглавља у научним књигама (наслов, аутори, година издања 

и издавач): 

-- 

 

3. Референце националног нивоа у другим државама (публикације у страним 

националним часописима, самосталне или колективне изложбе, уметнички или 

спортски наступи на билатералном нивоу): 

 -- 

4. Референце националног нивоа (публикације у домаћим часописима, самосталне или 

колективне домаће изложбе и уметнички или спортски наступи) у земљи: 

-- 

 

5. Саопштења на међународним научним скуповима: 

М33 - Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампани у 

целини: 

• Ivan Lazić, Tatjana Lončar-Turukalo, Luca Faes, “Information-Theoretic Analysis of 

Cardiorespiratory Interactions During Apneic Events in Sleep”, Proceedings of 11th 

Conference of European Study Group for Cardiovascular Oscillations, Pisa Italy, 2020 

(held online). 
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• Tatjana Lončar-Turukalo, Ivan Lazić, Nina Maljković, Sanja Brdar, “Clustering of 

Microbiome Data: Evaluation of Ensemble Design Approaches”, IEEE EUROCON 2019 

-18th International Conference on Smart Technologies, IEEE, Novi Sad, Srbija, 1.-4. Jul, 

2019., ISBN: 978-1-5386-9301-8, pp. 1-6 

• Ivan Lazić, Nikša Jakovljević, Danica Despotović, Tatjana Lončar-Turukalo: 

“Automatic Detection of Respiratory Effort Related Arousals from Polysomnographic 

Recordings“, Computing in Cardiology (CinC) 2018 vol 45; 

 

М34 - Радови саопштени на скуповима међународног значаја штампано у 

изводу: 

• Aleksandar Antić, Ivan Lazić, Tatjana Lončar-Turukalo, Traditional and Deep Learning 

Approaches in Classification of Histopathological Images, Book of Abstracts – The 5th 

International Acoustics and Audio Engineering Conference (TAKTONS), FTN, Novi 

Sad, Srbija, 6.-9. Nov, 2019., ISBN: 978-86-6022-223-9, pp. 15-16 

 

6. Сопштења на домаћим научним скуповима: 

М63 - Радови саопштени на скуповима националног значаја штампани у 

целини: 

• Ivan Lazić, Tatjana Lončar-Turukalo, Daniela Korolija Crkvenjakov, Olivera Šveljo: 

“Analitički pristup utvrđivanju autorstva na ikonostasu crkve Svete Trojice u Budimu”, 

Jedanesta konferencija Digitalna obrada govora i slike (DOGS), Novi Sad, Srbija, 22.-

25.11.2017., ISBN: 978-86-7892-993-9, pp. 85-88 

 

7. Радови у којима је кандидат једини аутор и први коаутор: 

Кандидат Иван Лазић је први аутор је 2 рада категорије М33 и један М63 категорије. 

 

8. Индекс компетентности: 

3·1 (М33) + 1·0.5 (М34) +  1·0,5 (М63) = 4  

 

VI. СТРУЧНИ РАД (прихваћени или реализовани пројекти, патенти, законски 

текстови и др). 

Учешће у пројектима:  

• Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја: „Развој дијалошких 

система за српски и друге јужнословенске језике“ (ТР32035, јануар 2018-2019; 

руководилац проф. др Владо Делић), члан тима 

• Фонд за науку, Програм сарадње српске науке са дијаспором: “Big Sleep – Data 

driven Sleep Phenomapping – a Graph Signal Processing Approach” (2020-2021; 

руководилац проф. др Татјана Лончар-Турукало), члан тима 

• COST акција, “CA18131 Statistical and machine learning techniques in human 

microbiome studies (2019-2023)”, члан тима 

• COST акција “CA19136 International Interdisciplinary Network on Smart Healthy Age-

friendly Environments (2020-2024)”, члан тима 

• H2020 WIDESPREAD-2018-TWINING INCOMING, “Innovation and excellence in 

massive-scale communications and information processing” (2020-2023; руководилац 

проф. др Дејан Вукобратовић), члан тима 
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• H2020-SC1-FA-DTS-2018-2020 RIA INCISIVE “A multimodal AI-based toolbox and 

an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis 

related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer” (2020-2024; руководилац 

проф. др Татјана Лончар-Турукало), члан тима 

VII. 6BПРИЗНАЊА, НАГРАДЕ И ОДЛИКОВАЊА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАД  

  РАД: 

 
-- 

 

 

 

VIII. 8BОСТАЛО 

 -- 

IX. АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА (на једној страници куцаног текста): 

Кандидат Иван Лазић је завршио основне академске студије на Факултету техничких 

наука у Новом Саду, смер Телекомуникације и обрада сигнала, са просечном оценом у 

току студија 8,98 (осам и 98/100). Дипломски рад под насловом “Анализа и класификација 

ЕЕГ сигнала моторног кортекса” одбранио је на Катедри за телекомуникације и обраду 

сигнала са оценом 10 (десет) под менторством проф. др Татјане Лончар-Турукало. Мастер 

академске студије, студијски програм Телекомуникације и обрада сигнала, такође је 

завршио на Факултету техничких наука са просечном оценом 9,88 (девет и 88/100). 

Мастер рад под насловом “Анализа детектора и дескриптора за класификацију објеката у 

слици и примена у оквиру андроид платформе” одбранио је на Катедри за 

Телекомуникације и обраду сигнала са оценом 10 (десет) под менторством проф. др 

Дејана Вукобратовића. 

Иван Лазић је звање истраживач приправник стекао 29.11.2017. и од 01.01.2018. 

ангажован на пројекту ТР32035 „Развој дијалошких система за српски и друге 

јужнословенске језике“. Додатно је ангажован у настави на извођењу вежби на рачунару 

из предмета Дигитална обрада слике на Катедри за телекомуникације и обраду сигнала и 

предмета Дигитална обрада слике, Обрада слике у медицини, Статистичке основе обрада 

и моделовање биомедицинских сигнала на Биомедицинском инжењерству. 

Својим досадашњим несебичним залагањем у наставном процесу Иван Лазић је показао 

да има и вољу и таленат за рад у наставном процесу, што потврђују и резултати анкета 

студената. До сада је развио материјал за реализацију вежби на предмету Дигитална 

обрада слике и унапредио поступак извођења вежби на предмету Статистичке основе 

обрада и моделовање биомедицинских сигнала. Ивана одликује ентузијазам за помоћ 

студентима у усвајању знања и посвећеност праћењу студентских пројеката и активности. 

У свом истраживачком раду Иван показује изузетну способност да брзо и детаљно усваја 

и примењује нова знања. Ужа област интересовања су му обрада сигнала (слике) и 

машинско учење, што је у складу и са предметима на којима се је потребан ангажман. 

Његов рад „Information-Theoretic Analysis of Cardiorespiratory Interactions During Apneic 

Events in Sleep”, на конференцији 11th Conference of European Study Group for 

Cardiovascular Oscillations, постигао је запажен успех међу програмским одбором као један 

од најбоље оцењених радова на овој конференцији. 

Своја знања и искуства Иван Лазић развија кроз завидан број пројеката на којима је већ 

укључен, што указује на поверење које ужива у својој радној околини и посвећен 

ангажман у реализацији пројектних задатака. Иван је главни млади истраживач на 

пројекту H2020 RIA INCISIVE “A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health 

imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction 

and follow-up of cancer” (2020-2024), где ће имати прилику да међу еминентним партерима 

на пројетку продуби своја знања померајући границе савременим трендовима из обраде 

слике и вештачке интелигенције.  
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X. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ И НА  

 РАДНО МЕСТО СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО (на 1/2 стране 

куцаног текста, са називом звања за које је конкурс расписан): 

 

На основу приложене документације, наведених података и анализе рада кандидата, 

Комисија је утврдила да Иван Лазић испуњава све услове прописане конкурсом, Законом 

о високом образовању и правним актима Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду за избор у звање асистента за ужу научну област Телекомуникације и обрада 

сигнала. 

 

XI. 9BПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ САРАДНИКА 

 

Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета техничких наука Универзитета у 

Новом Саду да се кандидат  

Иван Лазић 

 

изабере у звање асистента за ужу научну област Телекомуникације и обрада сигнала, и 

да се са кандидатом заснује радни однос. 

 

ДАТУМ: 20.07.2020.                                       ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

 

др Дејан Вукобратовић, ред. проф., 

председник комисије  

 

др Живко Бојовић, ванр.проф., члан  

 

др Никша Јаковљевић, ванр.проф., члан 

 

др Јелена Николић, доц., члан 

 
 

НАПОМЕНА: Извештај се пише навођењем кратких одговора, са валидним подацима, у 

облику обрасца, без непотребног текста. 

Разврставање и рангирање радова и индекс компентенције врше се односно израчунавају 

према правилнику надлежног министарства. 

Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине 

чланова комисије, дужан је да унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих 

не жели да потпише извештај. 

 

 


