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Предмет:

Извештај

ком 11с 11је за реизбор у звање 11страживас1-сарад н11к канд11дата

Ј елене М 11п1ћ , ди пл. 11нж . арх.

Одлуком Настав но-науч ног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу,

бр. О 1-1

/3484

од

09. 1О. 2018.

године именова ни смо за чла но ве Комисије за ре избор

кандидата Јеле не Митић, дипл. 11нж. ар:<.. у звање истраживач

- сарадник .

Комисија је у

саставу:

1.

др Ненад Грујовић , редовни професор, Факултет инжењерских наука, Универз итет
у

Крагујевцу,

Уже

научне

области :

Прим ењен а

механика,

Примењена

информатика и рачу нарско инжењерство.

2.

др

Владимир

Дунић,

доцент,

Факултет

инжењерских

наука,

У ниверз итет

у

Крагујевцу, Ужа научна област: Прим е њена механика.

3.

др Мирослав Трајановић, редовни професор, Машински факултет, У ниверзитет у
Нишу, Ужа научна обл аст: Производни системи и тех нологије.

На ос нову }В11да у пр 11ложе 11 у .:~.оку\1с11та щ1_1у

Ком 11 с 11ја подноси

l l астав но-науч ноi'.1

11

личног поз н авања канд 11дата,

ве l1)' Факултета инже ње рск их наука:

ИЗВ Е ШТАЈ

1.

Б ИОГРАФ СКИ ПОДА ЦИ О КА НД И ДАТУ:

Ј елена Митић је рође на

11 . 11. 1983.

године у Ниш у. Завр шила је ос новну школу

,. Вожд Карађорђе" у Нишу, а нако н тога средњу школу ГТШ "Н еимар" у Нишу са
одл ичним ус пе хом .

Н а Грађев инско-архите кто нском факултету је ди пломи рала
п редви ђе ном

року, са просе чном оце ном

8, 1О

годи не, у

2008.

и ти ме стекла звање грађевински

инжењер архитектуре. Н а кон заврш ени х студиј а радила је у два мања пројектна бироа.
До кторске студ ије Маш и нског факултета у Н ишу уп исалаје школске
године

на

катедр и

"Производн о

информа цио не

технологиј е

и

20 12/20 13.

м е н а u мент".

У

досада ш њем раду као студе нт докторск их студиј а Ма ши нско г факултета у Нишу,
полож ила је све ис пите предвиђен е настав ним планом са просечном оценом
седн ици одржан ој

23.12.20 16.

10,00.

На

године научно-стручног већа за техничко-технолошке

науке У ни верзитета у Нишу усвојена ј ој је тем а до кторске дисертације из области
б 11 омед 1щ1111ског 11 нжењеринга под н азивом "Креирање параметарског ЗД модела

мандибуле чове ка метода ма вештач ке интелиге нције" ( НСВ број

8/20-01-008/1 6-0 15).

У периоду од О 1.0 1.20 17. год ине до да нас ан гажо вана ј е на пројекту Ми н истарства

п росвете, науке и технолош ко г развоја под н ази вом : Ви ртуал ни ко шта н о зглоб ни
с истем чове ка и његова примена у преткл иничкој и кл ини ч кој пракс и, ИИИ4 1 О 1 7, који
се реал изуј е на Машин ском фа култету у Нишу. Објавила ј е три научна рада категор иј е
М

23

и

сао пштила је

већ и

број

радова

н а домаћи м

и

међу народни м

науч ним

скупов и ма.

Служи се ен глеским Ј езиком и у свом раду користи вел и ки број софтвера.
Одли чно поз наје про грамс ке пакете за геометриј ско моделирање делова:

AutoCad, Catia,
граф ике:

2.

про грам ске па кете за

кре ирање и обраду векторске и

Autodesk
растерс ке

Adobe Photoshop, Core\DRA W.

НАУЧН О ИСТРА ЖИВА ЧКИ РАД:

Сп и сак објављен 11х радова:

С 1111 сак резу ~тата М23
Рад у ме ђу 11 а род 11ом ч асоп ису:

Nikola Yitkov ic, Jelena Mitic, Miodrag Manic, Miros lav Trajanovic, Karim Husain, Sladana
Petrovic, Stojanka Arsic, The parametric model of the human
created

Ьу

mand i Ыe

coronoid process

method of anatomical features, Computational and Mathematica l Methods in

Medic ine, Vo lume 20 15 (20 15), Artic le ID 574 132, http://dx.doi.org/ I0.1155/2015/574 132.

Jelena Mitic.
Stojaпka

Voj110

ikola Vitkovic.

Aгsic.

Re\erse

a пit elski

Mi odгag Мапiс.

n10deli11~

pregled.

of' tl1e

2018

Miroslav Trajanovic. Sladana

lн1111а11

111a11diЫe

0 11 Li11e-F ir t

Petгov i c,

30 geometric model.
(ОО):

Ap1·i l

63-63.

doi: 10.2298NS P 17072 7 063М.
ikola Yitkovic, Srdan Mladenovic, Milan Trifunovic, Milan Zdravkovic, Miodrag Manic,
Miroslav Trajanovic, Dragan Misic, J elena Mitic, Software Framework for the Creation and
Applicat i oп

of Personalized Bone and Plate Im plant Geometrical Models, Journal of

Healthcare Engineering, Volum e 2018, Article

ЈО

6025935, 11 pages.

С ш1сак: рез ултата М24

Рад у 11ац11онал 11ом часопису међународ ног зна ч аја:

Karim Husain, Mohammed Rashid,
Geometгi ca l

Milos Stojkovic,
Universitatis

Series:

ikola Vitkovic, Jelena Mitic, Jelena Milovanovic,

models of

ma11diЫe

Mechanical

fгactu re

and plate implant, Facta
ftrst,

011line

Engi11eering,

doi:

10.22190/FUME 1 70710028 Н .
С1111са" резултата М33
Саоп штења са ме ђународног скупа штампано у цел 11н 11 :

Jelena Mitic, Miodrag Manic, Nikola Yitkovic,

DaliЬor Stevaiюv i c,

Marko Yesel inovic,

Reverse modeli ng of human radius based on referential geometrical entities, The 2псt
lntemational conference, Mecha11ical Engi11eeri11g in XXI Century,
Miodrag Manic. Zoran Stamenkovic,

is,

S erЬia,

2013.

ikola Yitkovic, Milos Stojkov ic, Miroslav Trajanovic,

Jelena Mitic, Custom ized anatomically adjusted plate for ftxation of

fractures, I11ternational confere11ce 011 bioinformatics &

m andiЬle

intemal

Ьioengineering (ВIВЕ); рр. О 1 -

06.

02. - 04. 11. 20 15; Belgrade, SerЬia.
Jelena Mitic, Nikola Vitkovic, Miodrag Manic, Miroslav Trajanovic, Zoran Radovanovic,

Approaches to geometrical modeling of the human
skup iz mere11ja

ј

ЕТЈК UМ

рр .

2015";

mandiЬle.

"Edukativni naucno-strucni

kontrole kvaliteta u proizvodnom masinstvu i zastiti zivotne sredine 9-12, 19. - 20.06.2015; ovi Sad, Se rЬia .

Jelena Mitic, Nikola Vitkovic, Miodrag Ma11i6, Miroslav Trajanovic, Dragan Misic,

Persona lized anatomically adjusted plate for fi xation of lшm a11

mandiЬl e

condyle process, 7t11

Inten1ational

Confereпce

011 ln formation Society

288-292, 12.- 15. 03 . 2017, Kopaoni k,

апd

Technology- ICIST 20 17, Vol. 1,

SerЬia.

Jelena Mitic, Milos Madic, Nikola Vitkovic, Miodrag
selection of morphometric parameters for the
mandiЫe

рр.

Мапiс,

сгеаti оп

coronoid process, 4tl1 South-East

of parametric model of the human

Е шореаn

Mechan ics-SEECCM 2017, Book of Proceedings,

рр.

Miroslav Trajanovic Optimal

Conference on Computational

87-93, 03-04. 07. 20 17,

Кragujevac,

SerЬia .

Milan Mitic, Aleksandra Pav lovic, Pavle Maskovic, J elena M itiC, Optimizacija ekstrakcije
makroe lemenata
Ьiotehn olog iji

iz maticnjaka

metodom odzivne

povrsine, XX II

sa medunarodnim ucescem, Zbom ik radova 2,

рр.

Savetovanje

о

535-539, 10-11 . 03. 20 17,

Cacak, SerЬia.
ikola Vitkovic. Milos Stojkovic. Miroslav Tr·ajanov ic.
Тгiftrnov ic .

111odel of

Miodrag Ma 11 ic. Jelena Mitic.

Ьопе

scatTold

11нeпi ati o11al Confer·e н cc
1

cгeated Ь)

Stojaпka

app licati oп

"Mechar1ical

Ј еlспа

Mi l ovarюvi c,

Mi la11

Arsic. l\.ari m Ht1sa i11 . Pe1·so11alized

ЗD

ot· method о( a11ato111 ical feat llre . Fortl1

E n gi11eeгi11 g

in thc 2 1st

Се пtшу"

- MAS I G 201 8.

i·. erbia.

Jelena Mitic, Nikola Vitkovic, Miodrag Manic, Miroslav Trajanovic, lmprovement of the
geometrical accuracy of the

humaп mandiЫ e

body param etric model, 8th

Intemati oпa l

Conference on lnform ation Society and Techology, ICIST 2018 Proceedings Vol. l,

рр .22 8-

231 , 2018.
Сш1сак ре1ултата М52
Рад у истакнутом н ац ионалном •~асош1су:

J elena Mitic, Nikola Vitkovic, Miodrag Manic, Sladana Petrovic, Mollammed Rashid,
Miros lav Trajanovic, Primena metoda vestacke inte ligencije za rekonstrukcij u geometrijskog
mode la tela donje vilice coveka, IMK-14 - Istrazivanje i razvoj u teskoj masinogradnji ,
Vol.24, lss.2, рр.59-62.
Mi lan V. Krstic , J elena Z . Mitic , Voj is lav Miltenov ic, Modu lar teraposystem of
fingers, Machine Design, 5(3), 105- 11 0, 2013 .

•

ЗАКЉУЧАК

l lаучноистраж11вачка
11нже њср11нrа.

делатност .Јелене Митић обухвата област би омедн uи нскоr

Н а ос н ову б иоrрафск1 1 х п одатака

11 страж11вачком раду и на студијама.
арл.

11 С П) њава за конске услове

("Службен 11 гл асник РС". бр.

Koi\111c11ja

npei\1a

11страж11ва ч-сарад1111к .

закљу чуј е да Ј еле на М11т11ћ , д 11пл. 1 1нж.

Зако11у о

Ко\111с 11ј а

)

научн о 11страж 1ша ч кqј

11сп р .

110/2005. 5012006 -

Стат~1а Факултета ннжењерск11х наука

до сада пока1а ни х резултата у

11

18/2010).

чла н

86-88.

делатности
~1 чла н

Kpar)jeв uy. да буде ре11Забра н а у зва ње

предлаже

1l астав но- на) чн о

1

ве ћу

Факултета

инжењерски х наука у Краг)~ев ну да до несе одлуку о реизбор; Јелене Мит11ћ
1 1с

1рю1<11вач-сарадн1 1 к.

ЧЛАНОВИ КОМИ С ИЈЕ

1.
др Ненад Гр ЈОВ 1, редовн и професор,
Факултет

инжењерски х

наука

Универзитет,

у

Кра гујевцу,
Ужа научна област: Прим ењена механика, Приме њена
информатика и рачунарско инже њерство.

2.
Факултет

122.

нау ка,

У ни верз итет

Крагујев цу,
Ужа научна област: Прим ење на механика .

з. ~c..e.vaМ r'O

др Ми~;Трајановић, редовни професор,
Машински факултет, У ни верзитет у Нишу,
Ужа научна област: Производни систем и и технологије.

у

)

зва ње

