IN MEMORIAM

Академик Нинослав Стојадиновић
20.9.1950 – 25. 12.2020
25. децембра је изгубио животну битку наш пријатељ, друг, научник и
ранији Председник Друштва за ЕТРАН.
Нинослав Стојадиновић је изабран за дописног члана Српске академије
наука и уметности (САНУ) 2003, а за академика 2012. године. Изабран је
за првог председника Огранка САНУ у Нишу и ту дужност је обављао од
2016. године, а за то време је у Огранку приређено више од 250
програмских активности. Оставио је изузетан траг у области
мироелектронике и наноелектронике и немерљив допринос конституисању
и свеукупном раду Огранка САНУ у Нишу. Његов научни рад и
активности везани су за Електронски факултет Универзитета у Нишу.
Нинослав Стојадиновић је дао велики допринос и као члан Академије
инжењерских наука Србије (АИНС) од оснивања 1999. године до данас.
Научни радови академика Стојадиновића цитирани су често, а из његових фундаменталних и
примењених истраживања настале су иновације од којих је шест примењено у полупроводничкој
индустрији код нас и у свету.
Нинослав Стојадиновић био је уредник часописа „Microelеctronics Journal" (Elsevier),
„Microelеctronics Reliability" (Elsevier) и „Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics"
(Универзитет у Нишу) и члан бројних међународних стручних организација. Академик
Стојадиновића је главни организатор међународне конференције о микроелектроници – МИЕЛ
која је постала је један од најзначајнијих научних скупова из те области у Европи и нашла се на
листи IEEE конференција. Био је гостујући професор на Technical University of Wien и члан
међународних научних одбора Центра за нанотехнологије (Clemson University, USA) и Центра
изврсности Европске Уније за истраживања микро и нанотехнологије (Technical University
Warsaw, Poland). Био је и члан Експертске комисије ЕУ за програм EC FP7, те консултант Научне
фондације Владе Тајвана.
Академик Стојадиновић имао је значајне политичке и дипломатске активности. Био је посланик у
Народној скупштини Републике Србије (1997-2000), посланик у Скупштини Државне заједнице
Србија и Црна Гора, и њен представник у Парламентарној скупштини Савета Европе (2004-2006),
потпредседник Народне скупштине Републике Србије (2014-2016). Био је амбасадор Републике
Србије у Краљевини Шведској (2005-2011) и Босни и Херцеговини (2011-2013).
Добитник је више награда и признања за свој предани рад.
Његов одлазак је велики губитак за Друштво за ЕТРАН, САНУ, АИНС и свеукупну српску науку,
а наравно највише за поштоваоце његовог рада и супругу Анђелу и сина Драгана.

