
НАУЧНО-СТРУЧНОМ ВЕЋУ ЗА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУОдлуком Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу, НСВ број 8/20-01-001/21-016 од 22.02.2021. године, именовани смо за чланове Комисије за писање извештаја за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производни системи и технологије на Машинском факултету Универзитета у Нишу.У складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом Машинског факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Ближим критеријумима за избор у звања наставника Универзитета у Нишу, подносимо следећи
ИЗВЕШТАЈНа конкурс за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Производни системи и технологије на Машинском факултету Универзитета у Нишу, који је објављен у дневном листу „Послови", 16.12.2020. године, пријавио се један кандидат: др Јелена Миловановић, доцент. Кандидат је уз пријаву благовремено поднео и конкурсом захтевана документа.На основу достављеног конкурсног материјала пријављеног кандидата Комисија је анализирала биографске податке, научно-истраживачку активност, наставно-педагошку активност и остале релевантне информације, што је представљено у даљем тексту Извештаја.Приликом вредновања научно-истраживачких резултата кандидата Комисија се руководила актуелним Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном 

исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС", бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017] (у даљем тексту: Правилник), како је прописано чланом 2. Ближих критеријума за избор у звање наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу" бр. 3/2017, 7/2017, 4/2018, 5/2018,1/2019 и 2/2019). Посебно су истакнуте одредбе Правилника које су релевантне за вредновање појединих категорија резултата.У складу са наведеним Правилником (Прилог 1. поглавље 1.4): „Са пуним бројем поена признаће се теоријски радови у оквиру природних, медицинских, техничко-технолошких и биотехничких наука и оригинални научни радови у области друштвених и хуманистичких наука који имају највише три коаутора. Број поена за научно остварење одређује се по формули К/(1+0,2(н-3)), н>3 ("н" је број аутора), ако је више од три аутора. (Коефицијент К означава вредност резултата.). Са пуном бројем поена признаће се рад са до пет коаутора када је реч о нумеричким симулацијама или резултатима колективних теренских истраживања, или сложених експерименталних истраживања у техничко-технолошким и биотехничким наукама. Број поена за научно остварење одређује се по формули К/(1+0,2(н-5)), н>5, ако је више од пет аутора. Када су у питању експериментални радови у природно-математичким, техничко-технолошким, биотехничким наукама или научно-лексикогеографски и лингвогеографски радови, са пуном тежином признају се радови до седам коаутора. Број поена за научно остварење одређује се по формули К/(1+0,2(н-7)), н>7, ако је више од седам аутора.". Такође, (Прилог 2. поглавље Зборници научних скупова (МЗО, М60): „Сви прилози краћи од три ауторске стране биће вредновани као радови у изводу без обзира на карактер публикације. Ауторство, односно коауторство одређује се
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на исти начин као за радове у часописима.“ Такође, "Међународни научни часопис је часопис који 
је реферисан у међународној цитатној бази Journal Citation Report (у даљем тексту: JCR) и Web of 
Science (Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation 
Index (у даљем тексту: WoS). 

ДР ЈЕЛЕНА МИЛОВАНОВИЋ 

1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ И ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЈЕРА 

Јелена Р. Миловановић рођена је 20.04.1974. године у Нишу, Србија, држављанство 
Републике Србије, са станом у Нишу.  

Јелена Р. Миловановић је завршила основну школу “Ратко Вукићевић” у Нишу и средњу 
школу – гимназију природно-математичке струке “Бора Станковић” у Нишу, занимање – 
програмерско-математички сарадник, обе као носилац дипломе “Вук Караџић”.  

Машински факултет у Нишу, уписала је 1992. године, смер производног машинства и све 
испите положила у прописаном року до 1998. године са просечном оценом 9,62. Дипломирала је 
исте године са оценом 10. Последипломске студије на Катедри за производно машинство, 
Машинског факултета Универзитета у Нишу, уписала је 1998. године и положила све испите, 
прописане статутом факултета, у предвиђеном року са просечном оценом 10.  

У току студија била је носилац стипендије Министарства за науку и технологију Републике 
Србије. Од страних језика говори енглески. 

Боравила је на Универзитету у Патри у Грчкој и EnvisionTec, Гладбек у Немачкој ради 
усавршавања из области адитивних технологија и израде експерименталних делова магистарског 
рада и докторске дисертације.  

Одбранила је магистарску тезу под називом: "Могућност коришћења технологија за брзу 
израду прототипа у производњи алата за вулканизацију пнеуматика", 2006. на Машинском 
факултету Универзитета у Нишу и стекла академски назив Магистар машинских наука.  

Априла 2014 одбранила је докторску дисертацију под називом „Примена адитивних 
технологија у изради анатомски прилагођених скафолда за реконструкцију коштаног ткива'' на 
Машинском факултету Универзитета у Нишу. Одлуком Научно-стручног већа за техничко-
технолошке науке Универзитета у Нишу од 18. 04. 2016. изабрана је у звање доцента за ужу научну 
област Производни системи и технологије на Машинском факултету Универзитета у Нишу. 

2. НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКА АКТИВНОСТ 

2.1. Преглед резултата научно-истраживачке активности 

Jелена Миловановић је аутор или коаутор преко 75 научних и стручних радова, који су 
објављени и презентовани на домаћим и међународним научним конференцијама као и у 
часописима, од којих је 10 објављено у часописима који се налазе на SCI листи, као и 8 техничких 
решења. У периоду након избора у звање доцента, резултати научно-истраживачког рада 
кандидата др Јелене Миловановић објављени су у публикацијама следећих категорија:, М21-1, 
М23-3, М24-2, М33-3, М52-1  

У извештају су, сходно условима конкурса, разматрани резултати постигнути у 
претходном петогодишњем периоду.  
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Резултати научно-истраживачког рада  
остварени у претходном петогодишњем периоду 

Назив групе резултата 
Ознака 
групе 

Вредност 
резултата 

   

Радови у научним часописима међународног значаја М20  

1. 

Vitkovic Nikola, Stojkovic Milos, Majstorovic Vidosav, Trajanovic Miroslav, Milovanovic 
Jelena (2018) Novel design approach for the creation of 3D geometrical model of 
personalized bone scaffold, CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY, 
ELSEVIER SCIENCE BV, 67, 1, pp. 177 - 180, 0007-8506, 10.1016/j.cirp.2018.04.064,  

М21 5.71 

2. 

Milovanovic, J., Stojkovic, M.,Husain, K., Korunovic, N. & Arandjelovic, J. (2020). Holistic 
Approach in Designing the Personalized Bone Scaffold: The Case of Reconstruction of 
Large Missing Piece of Mandible Caused by Congenital Anatomic Anomaly, Journal of 
Healthcare Engineering, https://doi.org/10.1155/2020/6689961 

M23 2.14 

3. 

Milovanovic, J., Vitkovic, N., Stojkovic, M. & Mitkovic, M. (2020). Designing of Patient-
Specific Implant by Using Subdivision Surface Shaped on Parametrized Cloud of Points, 
(accepted for publication in the journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette (Print: ISSN 
1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 28/No. 3 to be published towards the end 
of June 2021), article No. TV-20200502215442 

M23 2.5 

4. 

Husain, K.N., Stojkovic, M., Vitkovic, N., Milovanovic, J., Trajanovic, M., Rashid, M., 
Milovanovic, A. (2019) Procedure for Creating Personalized Geometrical Models of the 
Human Mandible and Corresponding Implants, Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 
UNIV OSIJEK, TECH FAC, 26, 4, pp. 1044 - 1051, 1330-3651, 10.17559/TV-
20181009193111 

M23 1.67 

5. 

Milovanovic, J., Stojkovic, M., Trifunovic, M., Vitkovic, N (2020). Review of bone scaffold 
design concepts and design methods, FACTA UNIVERSITATIS, SERIES: MECHANICAL 
ENGINEERING, рад прихваћен за публиковање, расположив на Веб-адреси 
http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng/article/view/6106 DOI 
10.22190/FUME200328038M 

M24 2.5 

6. 

Karim Husain, Mohammed Rashid, Nikola Vitković, Jelena Mitić, Jelena Milovanović, 
Miloš Stojković (2018) Geometrical models of mandible fracture and plate implant, 
FACTA UNIVERSITATIS, SERIES: MECHANICAL ENGINEERING Vol 16, No 3 
DOI.10.22190/FUME170710028H, pp:369-379 

M24 1.88 

Радови у зборницима са међународних научних скупова М30  

7. 

Vitković, N., Mišić, D., Simonović, M., Banić, M., Miltenović, A., Mitić, J., Milovanović, J. 
Novel Educational Methodology for Personalized Massive Open Online Courses. In: 
Zdravković, M., Konjović, Z., Trajanović, M. (Eds.) ICIST 2020 Proceedings Vol.1, pp.5-
9, 2020 

М33 0.56 

8. 

Nikola Vitković, Miloš Stojković, Miroslav Trajanović, Jelena Milovanović, Milan 
Trifunović, Miodrag Manić, Jelena Mitić, Stojanka Arsić, Karim Husain, Personalized 3D 
Model of Bone Scaffold Created by Application of Method of Anatomical Features, The 
4th International Conference Mechanical Engineering in XXI Century, pp. 305 - 308, 
978-86-6055-103-2, Nis, April 19 – 20, 2018, 

М33 0.45 

9. 

Karim N. Husain, Miloš Stojković, Mohammed M. Rashid, Nikola Vitković, Miodrag 
Manić, Jelena Milovanović, Nikola Korunović, Digital Reconstruction of Large Missing 
Part of Mandible by Anatomically Shaped Scaffold, Forth International Conference 
"Mechanical Engineering in the 21st Century" – MASING 2018. Niš, Serbia, April, 19-
20th, 317-320, ISBN 978-86-6055-103-2, 2018 

М33 0,56 

Радови у научним часописима националног значаја М50  

10. Korunović, N., Stojković, M., Milovanović, J., Vitković, N., Trifunović, M., Manić, M., & 
Trajanović, M. (2016). Bioengineering and tire design related research at LIPS 

M52 1,5 
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laboratory: A summary of results. Journal of Serbian Society for Computational 
Mechanics, 10(1), 71-101. 

 
М20 М30 М50 

Укупно 
19,47 

M21*1*5.71 
M23*1*2.14 
M23*1*2.5 

M23*1*1.67 
M24*1*2.5 

M24*1*1.88 

М33*2*0.56 
M33*1*0,45 

M52*1*1,5 
 

16,4 1,57 1,5 

2.2. Цитираност радова кандидата 

На основу података доступних у бази Web of Science, радови кандидата имају 114 цитата, са 
h-индексом цитираности аутора 7. На основу података доступних у бази Scopus, радови кандидата 
имају 115 цитата, са h-индексом цитираности аутора 6. Увидом у сервис Google Scholar, радови 
кандидата имају 380 цитата, са h-индексом цитираности аутора 10 и i10-индексом цитираности 
аутора 10. 

 

2.3. Ангажовање на научним пројектима 

Јелена Миловановић је током досадашњег истраживачког рада била учесник већег броја 
научно истраживачких пројеката и то међународних пројеката из Horizon 2020, FP7 и FP6 оквира, 
финансираних од стране Европске комисије, као и научно-истраживачких пројеката које је 
финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Наведени 
су само најзначајнији пројекти на којима је кандидат учествовао у периоду од 2015 -2020 године , 
са кратким описом активности. 

Списак научно-истраживачких и иновационих пројеката у претходном петогодишњем 
периоду 

У периоду од 2015. до 2020. године (од избора у последње звање), Јелена Миловановић је 
учествовала као сарадник у реализацији једног научно-истраживачког пројекта које финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и у реализацији 
пројекта који припада европском оквирном програму H2020. 

1.  Интердисциплинарни пројекат III 41017: „Виртуелни коштано зглобни систем човека и 
његова примена у претклиничкој и клиничкој пракси“, финансиран од стране Министарства 
просвете и науке (2011 - 2019). Кандидат је учествовао у развоју нове генерације матрица 
коштаног ткива и испитивању могућности израде анатомски прилагођених коштаних 
имплантата адитивним технологијама. Руководилац пројекта је био др М. Трајановић, ред. 
проф. Машинског факултета у Нишу. 

2.  Making European research careers more attractive by developing new services and enhancing the 
current services of the EURAXESS network (EURAXESS TOP III), Horizon 2020, 665934, (2015 –
2018). Циљ пројекта био је побољшање услуга које EURAXESS мрежа нуди истраживачима, 
стицањем квалитетнијих и ширих знања од стране чланова мреже као и подизањем нивоа 
интеграције мреже у погледу добре праксе у пружању услуга. 
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3. МИШЉЕЊЕ О НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ 

У свом научном опусу, па тако и у последњем петогодишњем периоду, др Јелена 
Миловановић претежно обрађује теме везане за области: адитивних (rapid prototyping) 
технологија и биоинжењеринга - примена адитивних технологија (RP и RT) у изради имплантата, 
фиксатора и потпорних структура за реконструкцију коштаног ткива, креирањем модела кости, 
имплантата и фиксатора методама реверзног инжењеринга, као и истраживања везане за 
могућност коришћења одређених биоматеријала у биоинжењерингу и биоштампача за израду 
одређених структура комбиновањем различитих биоматеријала. 

 

У наставку су приказани радови кандидата у последњем петогодишњем периоду. 

У раду Novel design approach for the creation of 3D geometrical model of personalized bone 
scaffold је представљен дизајн коштаних скафолда које одликују (језгарни) носећи структурни 
елементи (као што су на пример, прутови решеткастих скафолда), а не поре прозних 
волуминозних скафолда, што омогућава боље прорастање новог ткива кроз запремину скафолда 
као и лакшу контролу геометријских детаља и посредно механичких својстава скафолда.  

 

Holistic Approach in Designing the Personalized Bone Scaffold: The Case of Reconstruction of 
Large Missing Piece of Mandible Caused by Congenital Anatomic Anomaly је рад у коме је спроведена 

студија дизајна једног персонализованог коштаног скафолда (PBS) у настојању да се покаже 
потреба и за холистичким приступом у случају дизајнирања персонализованих коштаних 
импланта и скафолда, као и предност таквог приступа. Студија је обухватила: разраду метода 
реконструкције геометрије кости, пројектовања одговарајућег PBS, адаптирање конструкције 
спрам захтева у погледу механичких одлика и имплантације као и разраду производног поступка 
који би омогућио интегралну израду скафолда и графта. Спроведена студија показује да 
холистички приступ има велике предности у односу на парцијална решења. 

 

Рад Designing of Patient-Specific Implant by Using Subdivision Surface Shaped on 
Parametrized Cloud of Points приказује резултате истраживања унапређења конвенционалне 
технике моделирања био-облика засноване на употреби NURBS-ова. Комбиновање унапређене 
методе анатомских ентитета (МАФ), којом се генерише синтетички облак тачака и полигонални 
модел кости, и обликовање отворених не-униформних рационалних Catmull Clark површина 
(NURCC surface) према површинском моделу кости мапирањем контролних тачака NURCCS 
полиедра може се убрзати читав процес дигиталне реконструкције биолошког облика (кости) за 
више од 60% у поређењу са конвенционалним приступом. Применом овог приступа на ефикасан 
начин се формира тзв. површина интерфејса коштаног имплантата и кости, на пример, интерфејс 
унутрашње фиксирајуће плочице прилагођене анатомији пацијента. 

 

Примена анатомски обликованих, персонализованих мандибуларних имплантата 
(ендопротеза, плоча за фиксацију и скафолда) у великој мери унапређују клиничку праксу у 
максилофацијалној хирургији, омогућавајући да имплантат испуњава биомеханичке и 
дентофацијалне естетске захтеве и, на крају, смањује потенцијалне компликације током опоравка. 
У раду Procedure for Creating Personalized Geometrical Models of the Human Mandible and 
Corresponding Implants је представљен нови поступак моделирања персонализованих 
мандибуларних имплантата пратећи NURBS површину модела мандибуле конкретног пацијента 
која је реконструисана применом унапређене методе анатомских ентитета (MAF). 

 

У раду Review of bone scaffold design concepts and design methods је приказана анализа 
остварених концепата коштаних скафолда. Она показује да постоје велики број различитих 
приступа у геометријском моделирању коштаних скафолда. Такође, видљива је усмереност 
већине метода за моделирање скафолда имитацијом природног спонгиозног коштаног ткива. 
Савремени CAD системи омогућавају да се моделирање таквих облика спроведе на веома ефикасан 
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начин, рекурентним ређањем тро-димензионалних уређених структурних елемената у простору 
(3D-pattern unit-cells) са истовременом контролом величина шупљина и пречки.  

Такође се у дискусији о геометријским моделима скафолда, указује се на могућност да најчешће 
примењиване методе моделирања скафолда – имитацијом спонгиозног коштаног ткива, стварају 
геометрију која, заправо, и није у складу са основним (имплантатним) функцијама скафолда. 

Значајан недостатак већине приказаних дизајн концепата коштаних скафолда, посебно оних који 
су unit-cell based, јесте њихова инертност у погледу адаптације на захтевана анизотропна 
механичких својства. У раду је дат и приказ специјалних концепата геометрије, међу којима је и 
концепт аутора из ЛИПС лабораторије. С аспекта производње, а обзиром на геометријску 
сложеност структура, адитивне производне технологије представљају оптималан избор за метод 
израде скафолда (FDM, SLS, DMLS). Међутим, за израду детаља геометрије какви се могу срести у 
дизајну коштаних неопходно је значајно унапређење хардвера као и брзине и резолуције RP 
машина. 

 

Geometrical models of mandible fracture and plate implant је рад у коме су приказане 
методе које омогућавају креирање геометријски прецизних и анатомски коректних модела 
мандибуле и имплантата. Приказане методе представљају екстензију методе анатомских 
ентитета (енг. Method of Anatomical Features - MAF) koja je у претходном истраживању примењена 
на дуге кости човека. Примењени метод омогућава претходно прилагођавање облика и 
геометрије мандибуларног имплантата одређеном пацијенту, чиме се умањује време потребно за 
извршење хируршке интервенције, и тиме значајно утиче на унапређење здравственог стања 
пацијента. 

 

У раду Novel Educational Methodology for Personalized Massive Open Online Courses 
представљене су Нова образовна методологија (NEM) и нова е-Леарнинг платформа. Главна 
идеја овог истраживања је развој NEM која ће комбиновати традиционални и концептe е-учења у 
једну нову Е-леарнинг платформу прилагођену потребама или захтевима студента, студентских 
група и наставника, омогућавајући тако стварање и примену персонализованих МООС-а 
(масовних отворених интернет курсева), применљивих у образовању, истраживању и индустрији. 

 

У раду Personalized 3D Model of Bone Scaffold Created by Application of Method of 
Anatomical Features представљен је нови приступ дизајна скафолда заснован на примени Методе 
анатомских ентитета  (МАФ) за израду персонализованог 3Д модела скафолда . МАФ је метода која 
је већ успешно примењена за стварање персонализованих геометријских модела костију. Главне 
предности овако направљених скафолда су једноставнији дизајн који омогућава полуаутоматску 
персонализацију и израду тродимензионалног модела скафолда . Уведени параметри омогућавају 
стварање различите архитектуре скафолда у различитим деловима скафолда (различита 
геометрија језгара, са различитом величином пора и канала). Коришћењем параметарских модела 
скафолда израђених на овај начин, хирурзи могу преоперативно планирати и створити адекватан 
модел скафолад за одређеног пацијента, који се може произвести применом адитивних 
технологија.   

 

У оквиру истраживања изложеног у раду  Digital Reconstruction of Large Missing Part of 
Mandible by Anatomically Shaped Scaffold представљен је дизајн анатомски-обликованог 
скафолда намењеног реконструкцији већих недостајућих делова мандибуле ћелијске 
архитектуре, односно, изграђеног у форми 3D уређеног низа јединичних елемената. Циљ рада је 
био да се истражи капацитет ове врсте архитектуре да се промени просторни распоред 
структурних елемената скафолда. Истраживање је показало да се та промена може обавити 
релативно једноставно изменом геометрије јединичног елемента. Могућност за лаку измену 
структуре олакшава прилагођавање механичких одлика скафолда спрам јединственог случаја 
оптерећења и ослањања које се може наћи код одређеног пацијента. Ова особина је од велике 
важности за коштане имплантате, а у овом случају за скафолде, који су изложени великом 
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механичком оптерећењу. Главни недостатак примене овакве архитектуре је у отежаном пласману 
биолошког материјала у запремину коју заузима скафолд. 

 

Сажетак истраживања ЛИПС лабораторије у области биоинжењеринга и дизајна 
пнеуматика – представљен је у раду Bioengineering and tire design related research at LIPS 
laboratory: A summary of results. У раду су укратко представљени резултати репрезентативних 
пројеката на којима је учествовао истраживачки тим ЛИПС лабораторије. Развијена је нова 
методологија за израду геометријских модела костију, која подразумева препознавање типских 
форми на неправилној геометрији. Методологија омогућава једноставнију и бржу израду модела, 
на основу минималне количине података добијених нeинвазивним методама. Вршен је прорачун 
напрезања коштано-зглобног система у присуству траума и имплантата као и оптимизација 
структуре и положаја имплантата. Развијене су оригиналне матрице ткива – скафолди и 
разрађена је методологија за усклађивање њихових еластичних својстава са својствима околног 
ткива. Развијена је методологија за параметарско моделирање пнеуматика уз примену постојећег 
инжењерског знања као и за предвиђање механичког понашања пнеуматика у експлоатацији (при 
праволинијском котрљању, кочењу и скретању). Развијен је оригиналан приступ 
аутоматизованом креирању МКЕ модела на основу наменских CAD модела, који омогућава 
једноставну и брзу промену МКЕ модела, а самим тим и једноставно вршење структурне 
оптимизације. 

4. НАСТАВНО-ПЕДАГОШКА АКТИВНОСТ 

Од новембра 1998. године, као стипендиста Министарства за науку и технологију 
Републике Србије, Јелена Миловановић ради као истраживач на пројекту који финансира 
Министарcтво, а од априла 1999. године као асистент-приправник на Катедри за производно – 
информационе технологије и менаџмент, Машинског факултета Универзитета у Нишу. У звање 
доцента на Машинском факултету Универзитета  у Нишу изабрана је априла 2016. године.  

Од 1999. године, ангажована је у настави на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 
на више предмета на Катедри за Производно-информационе технологије. Од избора у звање 
доцент 2016. године ангажована је на следећим предметима:  

• основних академских студија на студијском програму Машинско инжењерство  
a) Основе информационо-комуникационих технологијa (вежбања) 

b) Технички материјали (вежбања) 

c) Адитивне технологије (предавања и вежбања)  

d) Неконвенционалне обраде (вежбања) 

e) Основе биомедицинског инжењеринга (вежбања) 

• мастер академских студија на студијском програму Машинско инжењерство  
a) Биоматеријали (предавања и вежбања) 

Предавања и вежбања која обавља у великој мери су праћена оригиналним материјалом 
чији је аутор или један од аутора. Учествовала је у току више година у презентацијама Машинског 
факултета у Нишу у средњим школама у Нишу.  

Била је члан комисије за оцену заснованости теме једне докторске дисертације као и члан 
комисије за оцену и одбрану докторске дисертације (2019). Такође, учествовала је у одбрани 
великог броја дипломских и мастер радова.  

Јелена Миловановић је била учесник већег броја међународних пројеката из FP7 и FP6 
оквира као и из Темпус програма, финансираних од стране Европске комисије  

Била је такође ангажована као предавач у оквиру програма за преквалификацију официра 
“PRISMА” - (Program for Resettlement In Serbia and Montenegro Аrmy) у центру за преквалификацију 
на Машинском факултету у Нишу у периоду од 2005. до 2008. године.  

Учествовала је у организацији следећих међународних конференција: 
a. The 3rd International Conference Mechanical Engineering in XXI century MASING 2015 у 

организацији Машинског факултета у Нишу, 2015. 
b. 34th International Conference on Production Engineering, Niš, 2011 
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c. Mechanical Engineering in XXI century MASING 2010, у организацији Машинског факултета у 
Нишу, 2010 

 
 
 

5. ВРЕДНОВАЊЕ НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА 

Коефицијенти компетентности 

Вредност остварених резултата у претходном петогодишњем периоду 

Група Врста резултата Ознака Вредност  Број  Укупно 

М20 

Рад у врхунском међународном часопису М21 5,71 1 5,.71 

Рад у међународном часопису М23 2,14 1 2,14 

Рад у међународном часопису М23 2,5 1 2,5 

Рад у међународном часопису М23 1,67 1 1,67 

Рад у националном часопису међународног значаја М24 2,5 1 2,5 

 Рад у националном часопису међународног значаја М24 1,88 1 1,88 

М30 Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 0,56 2 1,12 

 Саопштење са међународног скупа штампано у целини М33 0,45 1 0,45 

М50 Рад у истакнутом националном часопису М52 1,5 1 1,5 

  

 

 

   19,47 

6. ЕЛЕМЕНТИ ДОПРИНОСА АКАДЕМСКОЈ И ШИРОЈ ЗАЈЕДНИЦИ 

У току досадашње професионалне каријере кандидат др Јелена Миловановић је остварио 
следеће елементе доприноса академској и широј заједници (одређене чланом 4. Ближих 
критеријума за избор у звање наставника Универзитета у Нишу): 
 

4.3 Учешће у раду тела факултета и универзитета 

a. Учешће у раду Комисије за упис кандидата на прву годину основних академских студија 
студијских програма Машинског факултета Универзитета у Нишу за школску 2016/2017. 
годину 

4.5. Допринос активностима које побољшавају углед и статус факултета 

b. Учешће у реализацији промотивних активности основних и мастер академских студија на 
Машинском факултету Универзитета у Нишу. 

4.6. Извршавање задужења везаних за наставу, менторство, професионалне активности 
намењене као допринос локалној или широј заједници 

a. Чланство у комисији за одбрану и оцену једне докторске дисертације (одлука НСВ број 8 / 
20-01-006 / 19-020 од 09.09.2019.). 

b. Чланство у комисији за оцену научне заснованости теме докторске дисертације (одлуке 
НСВ број 8 / 20-01-008 / 17-029 од 30.11.2017.)  

 

7. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР 

На основу свега напред наведеног о научно-истраживачком, стручном и педагошком раду 
кандидата, у периоду 2015-2020. године, Комисија констатује да: 
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• кандидат има испуњене све услове за избор у звање ванредни професор, који су 
прописани чланом 27 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу; 

• као доцент на Машинском факултету у Нишу, кандидат тренутно изводи предавања и 
вежбе на шест предмета на основним и мастер академским студијама, квалитетно и 
одговорно, уз коришћење савремених метода едукације, при чему је стекао педагошке 
и стручне квалитете; 

• кандидат има позитивну оцену педагошког рада што се види из следећих докумената: 

- Школска 2016/2017: извештај Комисије за спровођење студентског вредновања 
квалитета студија на Машинском факултету у Нишу о резултатима студентског 
вредновања студијских програма, наставе и услова рада и студентског вредновања 
предагошког рада наставника и сарадника - број 612-105/18 од 17.01.2018. године; 

- Школска 2017/2018: извештај Комисије за спровођење студентског вредновања 
квалитета студија на Машинском факултету у Нишу о резултатима студентског 
вредновања студијских програма, наставе и услова рада и студентског вредновања 
предагошког рада наставника и сарадника - број 612-360/19 од 10.07.2019. године; 

- Школска 2018/2019: извештај Комисије за спровођење студентског вредновања 
квалитета студија на Машинском факултету у Нишу о резултатима студентског 
вредновања студијских програма, наставе и услова рада и студентског вредновања 
предагошког рада наставника и сарадника - број 612-360/19-1 од 10.07.2019. године. 

• кандидат има остварене активности у три елемената доприноса широј академској 
заједници чиме испуњава услов да има „бар три“ елемената доприноса; 

• кандидат је као истраживач учествовао у домаћим и међународним научно-

истраживачких пројектима, као истраживач; 

• кандидат има објављен практикум из Техничких материјала с обзиром да је ко-аутор 

практикума тј. помоћног  универзитетског уџбеника Машинског факултета 

Универзитета у Нишу „Практикум за лабораторијске вежбе из машинских материјала“, 

Издавање овог уџбеника одобрило Наставно-научно веће Машинског факултета у 

Нишу, Одлуком број 612-437-3-1/2020 од дана 27.10.2020. године. ISBN 978-86-60551-

37-7; 

• кандидат, у изборном периоду, има један рад објављен у часопису који издаје 

Универзитет у Нишу на коме је првопотписани аутор - Milovanovic, J., Stojkovic, M., 

Trifunovic, M., Vitkovic, N (2020). Review of bone scaffold design concepts and design 

methods, Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, рад прихваћен за 

публиковање, расположив на Веб-адреси 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng/article/view/6106 (DOI 

10.22190/FUME200328038M); 

• кандидат је у изборном периоду објавио 2 рада у часописима међународног значаја са 

SCI/SCIе индексом и петогодишњим импакт фактором већим од 0,49 према Томсон 

Ројтерс листи у којима је првопотписани аутор: 

o Milovanovic, J., Stojkovic, M.,Husain, K., Korunovic, N. & Arandjelovic, J. (2020). 

Holistic Approach in Designing the Personalized Bone Scaffold: The Case of 

Reconstruction of Large Missing Piece of Mandible Caused by Congenital Anatomic 

Anomaly, Journal of Healthcare Engineering, 

https://doi.org/10.1155/2020/6689961 (IF: 2019 = 1,803; IF5:2019 = 1,802), M23  

и  

o Milovanovic, J., Vitkovic, N., Stojkovic, M. & Mitkovic, M. (2020). Designing of Patient-

Specific Implant by Using Subdivision Surface Shaped on Parametrized Cloud of 

Points, (accepted for publication in the journal Tehnički vjesnik/Technical Gazette 

(Print: ISSN 1330-3651, Online: ISSN 1848-6339), Vol. 28/No. 3 to be published 

http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMechEng/article/view/6106
https://doi.org/10.1155/2020/6689961
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towards the end of June 2021), article No. TV-20200502215442 (IF: 2019 = 0,670; 

IF5:2019 = 0,683), M23;  

• кандидат има три излагања на међународном или домаћем научном скупу (испуњен 
услов: „најмање три“). 

 

МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 

 

Анализом научно-истраживачке, професионално-стручне и наставно-педагошке 
активности, као и елемената доприноса академској и широј заједници кандидата пријављеног на 
конкурсу Машинског факултета у Нишу за избор наставника у звање доцент или ванредни 
професор за ужу научну област Производни системи и технологије, Комисија је дошла до следећих 
закључака. 

Једини кандидат који је поднео пријаву на конкурс, је др Јелена Миловановић, доцент 
Машинског факултета, Универзитета у Нишу. 

Кандидат др Јелена Миловановић је остварио задовољавајуће резултате у научно-
истраживачком раду, што се, између осталог, види из укупног индекса компетентности од 19,47 и 
h-индекса цитираности аутора (у бази Web of Science h-индекс цитираности аутора 7; у бази Scopus, 
h-индексом цитираности аутора 6; у сервису Google Scholar, h-индекс цитираности аутора 10). 

Кандидат је у претходном петогодишњем периоду остварио и добре резултате у међународним 
оквирима: један рад у врхунском међународном часопису (М21), три рада у међународним 
часописима (М23) и два рада у националном часопису међународног значаја (М24). У прилог 
научне компетентности кандидата у домаћој и светској научној заједници говори и цитираност 
радова кандидата (у бази Web of Science, радови кандидата имају 114 цитата, у бази Scopus, радови 
кандидата имају 116 цитата, у сервису Google Scholar, радови кандидата имају 380 цитата, 
укључујући и аутоцитате). На основу наведеног, Комисија оцењује да је кандидат показао 
запажене резултате у научно-истраживачком раду из области за коју се бира и да је квалификован 
за избор у звање ванредни професор. 

Наставно-педагошку активност кандидата одликује посвећеност и савесност у извођењу 
часова предавања и вежби, успешно извођење консултација, као и у пружање помоћи студентима 
као и у изради семинарских радова и пројеката. Способност кандидата да пренесе знање и оствари 
интерактивност потврђују и студенти путем оцењивања квалитета садржаја и метода наставе. 
Комисија закључује да је др Јелена Миловановић остварила задовољавајући професионални и 
стручни допринос академској и широј друштвеној заједници у три елемената прописана Ближим 
критеријумима за избор у звања наставника.  

Осим педагошког рада, кандидат је у последњих пет година био и учесник у научно-
истраживачким пројектима, што је утицало и на то да његови научни радови садрже значајне 
резултате који су проистекли као резултат истраживања у оквиру истих. 

Имајући у виду укупни научно-истраживачки, стручни и педагошки рад кандидата, 
Комисија констатује да Јелена Миловановић, доцент на Машинском факултету у Нишу, испуњава 
све услове предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Статутом 
Машинског факултета у Нишу, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Нишу, као и Ближим критеријумима за избор у звања 
наставника Универзитета у Нишу за избор у звање ванредни професор. 
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