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Из вештај Ком и сиј е за избор д р Миља на Милошевића, дип л. маш . щ1ж.

научног с арад ника, у научно зва њ е виши н ау чни сарад ник

Н а седници Настав н о-н аучног већа Факултета ин же њерск и х н аука у Крагујевцу која је
одржана

08. 10.2020. године,

за писање

И з вештаја о

диплом и раног

Одлука б р . О 1-1 /333 1-9, одређен и смо за чланове Комисије

испуњен ости услова за избор др

машинског

инжењера,

научног сарадника,

у

Ми љан а
научно

Ми ло шевића,
звање

ВИШИ

НАУЧНИ САРАДНИК.

О п редложеном кандидату п одн осимо следећи

ИЗВЕШТАЈ

1.

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Кандидат Миља н
Спасоја

и

мај ке

Милошевић је рођен О 1. 11 .1984.
Славице .

Завр шио је

основ н у

године у

школу

К ра гујев цу, од оца

Драги ша

Михаи ловић

у

Крагуј ев цу, а затим Прву крагуј евачку гимназ иј у. У том периоду ј е б и о доб итни к в иш е
награда на републичким такм ич ењ и ма из физ ике и про грам ирања.

Упи сао је М аш ин ски факултет (сада Факултет ин жењерских н аука), Универзитета у

Крагујевцу,

инжењерству

школске

2003/04. годин е. Дипломирао ј е на смеру Информатика у
3 1. 10.2008. године, са средњом о цен ом током студија 9.70 и оценом 1О на

дипл омском

раду

под

н аз и вом

"Развој

ко ри сничког

интерфејса

за

поређење

експериментал н ог и компј уте рског модела струј ања крви кроз дефо рм абил н е артерије",
из предмета М одел ирање и С и мулација. У току осн овних студиј а био је доб итн и к више
награда

из

Математике, Отпор н ости

такмичењ им а " Маши ниј ада",

материјала

а доб итни к је

и

и

Програмирања на студентским

број ни х стипендија

Министарства

просвете и града Крагујев ца.

Докторске студије на Маши н ском факултету у Крагујев цу (сада Факултет ин жењерских

.

наука) је уписао школске
просечном оценом

1О.

године и п оложио је све предвиђене испите са

2008/09.

У току докторских студија на Факултету инжењерских наука био

је ангажован као сарадник у настави на предметима: Рачунарски алати, Програмски
језици,

и

Електрон ика

са

електротехником.

Докторску

дисертацију

под

називом

"Нумеричко моделирање д ифузије у ком поз и тни м системима", одбранио је на
Факултету инжењерских наука, Универзитета у Крагујевцу, 30. октобра 2012 године.
Од

2008.

године ради као истраживач са радник у И страживачко-развојном центру за

биоинжењеринг

БиоИРЦ,

у

Крагујевцу.

Изаб ран

је

у

звање

научни

доцен та

на

Факултету

сарадник

25.12.2015.године.

Изабран

је

11.03.2013.

године

у

звање

технологија, Универзитета Метропол итан у Београду, док ј е
у звање

ванредног професора ,

годи не

25.12.2019.

запослен

је

у

30% радног

Институту

Универзитета у Крагујевцу, као научни сарадник, са
Боравио је

на

Технолошком

године изабран

такође на Факултету информационих технологија,

Универзитета Метрополитан у Београду. са
Од

информационих

11.03.2018.

Институту

lnstitute at Northwestern University)

у

времена.

за

информационе

70% радног

Н ортвестерн

технологије,

времена.

Универзитета

Еванстону. САД (О 1.02

(Technological
- 20.05.201 1), ради

усавршавања везаног за методе транспорта у б и олошким системим а.
Досадашњи

рад

истраживања,

кандидата

као

и

на

јс

био

при мењена

углав н ом

усмерен

истраживања

у

на

области

мултидисциплинарна
б ио инжењеринга

и

нумеричких метода. Главне области истраживања канди дата су нумеричко моделирање
дифузионог транпорта, рачу н ска механика флуида и механика солида, солид-флуид
интеракција, и моделирање у целини применом методе коначних елемената. У периоду
свог научно-истраживачког рада посебан допр ин ос дао је на:

•

Развоју

метода

и

алгоритама

за

нум ерич ко

моделирање

дифузије

у

нан опросто ру.

•

Развоју хијерарх ијског модела за нумер ич ко модел ирање дифуз ије у сложеним

•

Развоју метода и алгоритама за нумеричко моделирање кретања деформабил них

биолошким системима.

тела различитих димеюија и облика у флуиду.

•

Оптимизацији при пројектовању микрочипова за сепарацију канцерозних ћелија
у крви .

•

Развоју

композитног

ди стрибуираноr

smeared finite element -

С

FE)

коначн ог

елемента

(е н гл.

Composite

за транспорт масе и електри чних сигнала у

сложеним биолошким срединама

•

Развоју рачунарских метода за доз ирање лекова из импланата креираних од
нановлакана.

Кандидат је као коаутор и аутор објавио

карактера,

часописима,

6

поглавља у монографијама међународног

научна рада у међ ународним часо пи сим а.

23

док је

националног

са

карактера.

аутоцитата), и

40

саопштења учествовао

Прем а бази

његови научни

Scopus,

на

14

научни х радова у домаћим

скуповима

остварио је

резултати имају

277

међународног

Н-индекс

и

поена

(без

цитата (без аутоцитата).

Број

9

остварен их поена кан дидата др Миљана Милошевића у целокупном истраживачком
раду је

270.3,

од чега је у меродавном избор н ом периоду (након одлуке Комисије за

стицање научних звања, бр.

660-01-00042/341 од 24. 12.20 15. године о стицању научног
128.3 поена. Од тога, у категорији М20 у
ралу. остварио јс 184 поена. од чега јс у \tеродав 1 юм

звања научни сарадник) кандидат оствари о
целокупном истраживачком

изборном пери оду за избор у з вање виши научни сарадник кандидат у категорији М20
остварио

82

поена.

Од најзначајнијих научних радова у којима је дом инантан допринос кандидата др
Миљана Милошевића у периоду меродавном за избор у звање ви ши нау чни са радник,

рад је п убл икова н у међународном часоп ису изузетних вредности (М21 а),

2

1

рада су

публикована у врхунским међународн им часописима (М21 ), а сви часо писи имају
имп акт фактор

Учествовао

(IF) преко 3,5.

је

у

реализацији

в иш е

нау чно-и страживачких

п ројеката

које

су

финансирали Министарство за просвету и науку републ ике Србиј е, као и у значајном

броју м еђународних пројеката фина н сирани х од стране ЕУ фондациј а (ТЕМПУС, ФП 7,
Х2020).

2. БИБЛИОГРАФ С КИ

ПОДА ЦИ

А. С пис ак радов а објављени х пр е по к ретања поступка и из бора у
п р етход но з в а ње

1.1

- нау чни

са р ад ник

Рад у водећем м еђу н а родн ом ч асо пи су М21

1.1.1

Fine D, Grattoni А, Hosali S, Ziemys А, Ое Rosa Е, Gill Ј, Medema R, Hudson L,
Kojic М, M ilosevic М, Brousseau li i L, Goodall R, Ferrari М, Liu Х. А robust
nanoflu idic me111 brane with tL1 n a Ы c zero-order release for i mpl anta Ыe dose specifi c
dгug del ivery, Lab оп а Chip, 1О , 3074-3083, 201 О .

1.1.2

A.Ziemys, М. Koj ic, M.Milosevic, . Koj ic, F.Hussain, M.Ferrari, А . Grattoni,
Hierarchical modeling of diffusive transport through nanochannels Ьу coupling
mo lecular dynami cs with tinite element method, Journal of Computational Physics,
230, 5722-5731 , 20 11 .

1.1.3

А . Ziemys, М. Kojic, М. Milo evic, М. Ferrari, Interfacial effects on nanoconfined
diffusive 111as transpoгt regimes. Physical Revieи1 Letters, Yolume 108, lssue 23,
236 102,20 12.

1.1.4

Т.

S. Mahadevan, М. Milosevic, М. Kojic, F. Hussain, . Koj ic, R. Serda, М. Ferrari,
Ziemys, Diffusion tran sport of nanoparticles at nanochannel boLindaries, Journal of
anoparticle Research, 001 : I0. 1007/s l l051-01 3- 1477-9, ISSN: 1388-0764, Feb.
20 13.
А.

1.2

Сао пштење са међун а р од н ог с ку п а шта мп ан о у ц ел ини МЗЗ

1.2. 1 M.Kojic, .Kojic, M .M ilosevic, A.Grattoni, E.De Rosa, М . Fепагi , Finite element
mode ling of diffusion in D (nanochanne l delivery system), 2пd lnternational
Congress of SerЬian Society of Mechanics (IConSSM 2009), Palic (Subotica), SerЬia,
1-5 June 2009. lSB 978-86-7892-173-5.
1.2.2

M.Milosevic, A.Ziemys,

M.Ferrari, M.Kojic, Modeling of diffusion within
nanochannels with the surface effects, 3пd International Congress of SerЬian Society
of Mechanics (IConSSM 2011 ), Vlasina Lake, SerЬia, 5-8 July 2011. ISBN 978-867892-173-5.

1.2.3

A.Ziemys, Numeric modeling ој diffusion
in complex media with surface interaction effects, Fift:h lnternational Scientific
Conference "'СО TEMPORARY MATERIALS", Banja Luka, July 5 to 7, 2012.
M.Kojic, M.Milosevic,

.Kojic,

M.Feпari,

1.2.4 M.Milosevic, М.Којi с, N.Kojic, A.Ziemys, M.Ferrari, Hierarch ica\ model for
diffusion with in Ьiological media, 4пd lnternati onal Congress of Se rЬian Society of
Mechanics (IConSSM 20 13), Yrnjacka Banja, SerЬia, 4-7 June 2013. lSB 978-867892-173-5.
1.2.5

M.MiJosevic, М .К ојiс, N.Koj ic, A.Ziemys, M.Ferrari, Multi sca\e model ing of
molecular diffus ion in tissue, 3 rd South-East European Conference on Computational
Mechanics (SEECCM Ш ), Kos lsland, Greece, 12-14 June 2013.

1.3 Саопшење са

1.3.1

међународног скупа штампано у изводу М34

T.Mahadevan, M.Milosevic, M.Kojic, F. Hussain, M.Ferrari , A.Ziemys, N.Kojic,
Nanoparticle transport through boundaries ој nanoporous structures, Abst1·act ASME
lМЕСЕ, November 9- 15, 20 12, Houston, Texas. IMECE2 012-85775, Extended
Abstracl.
M . Feпari , M.Koj ic, lnterfacial Ejfects оп Diffusive Mass
Transporl Regimes Through Nanofluidic Structш-es, ASME IMECE, ovember 9- 15,
20 12, Houston, Texas. IMECE2012-85780, Presentation.

1.3.2 A.Ziemys, M.Milosevic,

l .3.3

A.Ziemys, M.Kojic, M.Milosevic,

.Kojic, F.Hussain , M. Ferrari ,

А.

Grattoni,

Нierarchical

Modeling Ој Dijfusion-Based Transport Thюugh Nanochannels Ву
Coupling Molecular Dynamics With Fin ite Element Method, ASME ! МЕСЕ,
November 9-15, 2012, Houston, Texas. IMECE2012-85870, Presentation.

1.3.4

M.Koj ic, M.Milosevic, N.Koji c, M.Ferrari , A.Ziemys, Mode\ing of diffusion in
composite med ia Ьу using а nume1·ica\ homogenization procedure, ASME !МЕСЕ,
November 9-15, 20 12, H ou stoп , Texas. IMECE201 2-86060, Presentation.

1.4 Поглавља у

1.4.1

М.

монограф ијам а и тематским зборници ма М44

Којић, М. Ми лош евић , Зуб н а б иомеханика, гл ава

Филиповић:

Основи

биоин жењеринга,

Факултет

18

у м о н ографији

ин жењерск и х

Н.

наука,

Уни верзитет у Крагујевцу,

189012236,

Крагујевац,

1.5 Рад у часопису

1.5. 1

М.

1.5.2

М.

472-479, ISBN 978- 86- 86685- 66- 7, COBISS. SR-ID
2012.

национ ално г значаја М52

Kojic, M.Milosevic, N. Kojic, M.Ferrari, A.Ziemys, On
JSSCM, Уо\. 5 / No. 1, 2011 / рр .84-109. ISSN: 1820-6530.

di ffus i o п

in nanospace,

Kojic, A.Ziemys, M.Milosevic, Y.l sai lov ic, . Kojic, M.Rosic. 1 .Filipovic,
M.Ferrari, Тran sport in Ьiologica\ tissues, JSSCM - Special lssue fo r Scientific
Conference: Biomedical engineering for human health, Yol. 5 / No. 2, 2011 / рр . 1О1 128. ISSN: 1820-6530.

1.5.3 N.Fili povic, M.Rosic, Y.l sai lov ic, Z.Mi losev ic, D. ikolic, D.Milasinovic, M.Radovic,
B.Stojanovic, M. lvanovic, 1.Tanaskovic, I.Saveljic, M.Milosevic, D.Petrovic,
M.Obradovic, E.Themis, A.Sakellarios, P.Siogkas, P.Marraccini , F.Yozzi, .Meunier,
Z.Teng, D.Fotiadis, O.Parod i. М.Којiс, ARTREAT ргој есt : computer, experimental
and clinical analisys of three-dimensional pl aque formation and progres in arteries,
JSSCM - Special Issue for Scientific Conference: Biomedica\ engineering for human
health, Уо \. 5 / No. 2, 2011 / рр. 129-146. ISSN: 1820-6530.
1.5.4 N.Filipovic, M.Radovic, Y.Isailovic, Z.Milosevic, D.Nikolic, I.Saveljic, M.Milosevic
D.Petrovic, M.Obradovic, D.Krsmanov ic, E.Themis, A.Sakellarios, P.Siogkas,
P.Marraccini, F.Yozzi, N.Meunier, Z.Teng, D.Fotiadis, O.Parodi, M.Kojic, М. Kojic,
Plaque formation and stent dep loyment with heating therm al effects in arteries,
JSSCM - Special lssue, Yol. 6 / о. 1. 20 12 / рр . 11-28 . ISSN: 1820-6530.

'•

1.6 Рад

у научном часопису МSЗ

1.6.1

l.Saveljic, M.Milosevic, Upravljanje nelinearnih procesa putem modifikovanog PID
zakona upravlj anja, Tehn ika - Masinstvo, 2008, vol. 57, br. 2, str. 7-13. ISSN: 0461253 1.

1.6.2

М.

1.7

Kalanovic, . Petrovi c, M.Milosevic, D. Nikol ic, . Zdravkovic, . Filipovic, М .
Kojic, Three-d imensional finite element stress aпalys i s of SKY implant system.
JSSCM. Уо !. 4 1 о . 2, 2010 / рр . 87-96. ISSN: 1820-6530.

Одбрањена докто рска дисертација М71

1.7. 1

Миљан

Милошевић,

Нум еричко

модел ирање

дифузије

у

композитним

медијумима, Факултет инжењерск и х наука , Универзитет у Крагујевцу,

20 12,

бр страна

152,

30. 1О.

ментор: Проф. др . Ненад Фи л ип овић.

Б. Списак радова објављених у меродовном изборном периоду, након

избора у звање научни сарадник

2.1

(24.12.2015.-24.09.2020.)

Поглавље у монографији [МlЗ ]

1. Arturas Ziemys, Mi1os Koj ic, Miljan Milosev ic, В егпh агd Schrefler, Mauro Ferrari,
Chapter 7 - ML1 ltiscale models fог tran spo гt ап d Ьi od i stributioп of therapeutics in
cancer, QSP book project of the САСЕ series (Volume 42, 2018, Pages 209-237),
2018, https://doi.org/ 1 0 . 1О16/8978-0-444-63964-6 .00007-6 .
2.2

Монографска студија/ п оглавље у књизи М12 ил и рад у тематском зборнику

међународног значаја [М14]

1. Yladimir Simic, Miljan Milosevic, Arturas Ziemys, Milos Kojic, Application of
CSFE for drug delivery in li ver model with tumor, Com putationa l B i oengineeriпg and
Bioin formatics, 1СС В 20 19, ISB : 978-3 -030-43657-5, Learning and Aпalytics in
lпte lli gent Systems, vol. 11, Springer Cham, doi.org/ 10. 1007/978-3-030-43658-2_5,
рр 44-52, 2020.
2. Milos Kojic, Miljan Milosevic, Bogdan Mi licevic, Ylad imir Simic, Heart mechanical
model based оп Holzapfel experiments, Computational Bioengineering and
Bioinformatics. ICCB 2019. ISB : 978-3 -030-43657-5, Learning and Analytics in
lпtell i geпt Systems, vo l. 11 , Sp1
·inger Cham , doi.org/ I 0.1 007/978-3-030-43658-2_2,
рр 12-2 1, 2020.
3. Milos Koji c, Miljan Milosevic, Vladimir Simic, Vladimir Geroski, Bogdan Milicevic,
Artшas Ziemys et а! , Fin ite Element Models with Smeared Fields Within Tissue - А
Review of the Current Developments, Computational Bioengineering and
Bioinformatics, ICCB 2019, ISB : 978-3-030-43657-5, Learning and Analytics in
lntelligent Systems, vol. 11 , Springer Cham, doi.org/ I 0. 1007/978-3-030-43658-2_3,
рр 22-34, 2020.
4. Vladimir Geroski, Miljan Milosevic, Vladimir Simic, Bogdan Milicevic, Nenad
Filipovic, Mi los Kojic, Composite Smeared Finite Element - Application to Electrical
Field, Computational Bioengineering and Bioinformatics, ICCB 2019, ISBN: 978-3 030-43657-5, Learning and Analytics in lntel ligent Systems, vol. l 1, Springer Cham,
doi.org/1 0.1007/978-3-030-43658-2_4, рр 35-43, 2020.
2.3

Рад у међународном часопису изузетних вредности [М21а]

1. Kiseliovas V, Milosevic М , Kojic М, Mazt1tis L, Kai М , Liu УТ, Yokoi К, Ferrari М,
Ziemys А, Tumor prog гessio n e fТec 1 s 011 dгu g vectoг access to tumor-associated

capillary bed, Journal of Controlled Release, 2017 ер 10;261 :2 16-222. doi:
1 0. 1 О16/j .jconrel.201 7.0 5 . 031 . М21 а - 7.786. Цитати : Scopus (4)
2.

М . Kojic, М. Milosevic, V. Simic, Е.Ј. Коау. Ј.В . Fleming, S. Nizzero,
. Kojic, А .
Ziemys , М. Ferrari , А composite smeared finite element for mass transport in
capil lary systems and Ьi ological tissuc, Computer Methods in Applied Mechanics and
Engineering, 29 June 20 17, https://doi.org/ I0. 1О1 6/j.cma.20 1 7 . 06.0 1 9, М2 1 а -3.949
Цитати: Scopus (12)

3. Milosevic М, Simic V, Milicevic В. Коау Е.Ј. Ferrari М . . Ziemys А . Kojic М .
Correction function for accuracy improvement of the Composite mearcd Finitc
Element for diffusive transport in Ьio l ogica l ti ssue systems. Comput. Methods Appl .
Mech. Engrg, Vol 338, August 2018. рр 97-1 16, doi.org/10. 101 6/j.cma.2018.04.0 12,
ISSN: 0045- 7825. М21а - IF 3.949. Цитати : Scopus (4)
4.

А.

Ziemys, К. Yokoi, М. Kai , У.Т. Liu, М . Kojic, V. Si mic, М. Milosevic, А. Holder,
Ferrari, Progression- dependent transport heterogeneity of breast cancer liver
metastases as а factor in therapeutic rcsistance. Journa l of Controlled Release, Vol
291 , December 20 18, DOI : https://doi.org/ I0. 1 О16/j .jconre l .20 1 8. 1О . О1 4. рр 99- 105,
М21а - IF 7.877. Цитати : copus (5)
М.

2.4 Рад у
1.

врхунском међународном часопису [М21]

М.

Milosevic, D. Stojanovic, V. Simic, В. Milicevic, А. Radi savljevic, Р. Uskokovic,
Kojic, А Computational Model for Dн1 g Release from PLGA lmplant, Materials,
Vol. 11 , ovember 20 18, https: //doi.org/ 10.3390/ mal 11 224 16. рр 1- 17. М21- IF
3.532 Цитати: Scopus (4)
М.

2. Milos Koj ic, Miljan Milosevic, Vladimir Sim ic. Bogdan Milicevic. Vladimir
Geroski, Sara izzero, Arturas Ziemys, enad Fi lipov ic, Mauro Ferrari, meared
Multiscale Finite Element Models for Mass Тran sport and Electrophysiology Coupled
to Muscle Mechanics, Frontiers in Bioengineering and Bi otechnology, ISSN 22964185, Vol. 7, No. 381, рр. 1-16, doi.org/ I0.3389/Љioe.20 1 9.003 81, 2019. М21- IF
5.122. Цитати: Scopus (О)
3. Miljan Milosevic, Dt1sica В. tojanovic, Vl adimi r Sim ic, Mirjana Grkovic, Milos
Bjelovic, Petar S. Uskokovi c and Milos Koj ic, Preparation and mode ling of
threelayered PCL/PLGA/PCL fibrous scaffolds for prolonged drug re\ease,
https://doi.org/10.1 038/s41598-020-681 17-9, Scientific Reports, vol 1О, Article
number: 11 126 (2020). М21- IF 3.998. Цитати : Scopus (О)
2.5

Рад у иста кнутом међународ ном часопису [М22]

1. Kojic М , Milosevic М. , Simic V"Koay Е.Ј" Kojic ., Ziemys А. , Fcrrari М .,
" Multiscale smeared fini te element model for mass 1ransport in hiological tissue :
From Ыооd vessels 10 cells antl cellular organelles··. Computers in Bi ology and
Medicine, Vol 99, August 2018. DO I : 1 0. 1 О 1 6/ j.compЬiomed.20 1 8. 05 . 022, рр 7-23,
М22 - IF 1.836. Цитати : Scopus (4)
2.

М. Kojic, М. Мilosevic, V. Simic, А. Ziemys,
. Fi lipov ic, М . Ferrari, Smeared
multiscale fi nite element model for electrophysiology and ionic transport in Ьio log i cal
tissue, Com puters in Biology and Medicine, Volume 108, Мау 2019, Pages 288-304.
https://doi.org/10.10 1 6/j .compЬiom ed .20 1 9 .0 3.023. М22-IF 2.lll. Цитати: Scopt1s
(О)

3. Santagi uliana R, Milosevic М, Miliccvic В , Sci ume О , Simic V, Ziemys А , Kojic М,
Schrefler ВА . Coupling tum or growth and Ьiо di striЬuti on models, Biomcd
Microdevices (2019) 2 1: 33 . https://doi.org/ 10.1007/s l 0544-019-0368-у, М22- IF

..
2.077 . Цитати: Scopus (1)
2.6

Рад у међународ ном часопису \М23Ј

1.

М. Kojic, М. Milosevic, . Kojic, Е.Ј . Коау, Ј.В . Flemiпg, М. Ferrari апd А. Ziemys,
Mass release curves as the coп sti tut i ve curves for m odeliпg diffu sive traпsport withiп
Ьio l og ical
tissue,
Computers
iп
Biology
апd
Mediciпe,
20 16,
http://dx.do i .org/ 1 0. 101 6/j .co mpЬi om ed .20 1 6. 0 6.026 М23 - 1.521 . Цитати : Scopus

(4)

2.7 Сао пштење

са међународног скупа штампано у целини [МЗЗ)

1. Miljan Milosevic, Vladimir Simic, YeliЬor Isailovic, Milos Kojic, Numerical
m ode liпg of drug delivery i11 orgaп s: from СТ scaпs to FE model, FABULOUS - 2nd
ЕА ! lпternatioпa l Coп ference оп FL1ture Access ЕпаЫеrs of U Ьiquitous апd Iпtelligeпt
lп frastrL1ctures. Belgrade, SerЬi a, October 24-25, 2016. М33.
2.

Ye l iЬor

lsailovic. Milja п Milosevic. епаd Filipov ic, Mil ica ikolic, Thanos BiЬas,
Sakellarios, ikolao Tachos, umerical sim ulatioп of humaп heariпg
system, FA BULOUS - 2nd ЕА ! lпternati oпal Сопfеrепсе оп Future Access ЕпаЫеrs of
U Ьiquitous апd lпtell i geпt Iп frast ruct ures, Belgrade, SerЬia, October 24-25 , 2016.
Aпtoпi s

М33.

2.8

Саопштење са међ ународ ног ску 11а штампано у изводу [М34\

1. Mi los Koj ic, Miljan Milosevic. Yladim ir Si mic, Mauro Ferrari , Eu geпe Ј . Коау,
Arturas Ziemys, А MODEL FOR DR UG TRA SPORT IN TUMOR, ECCOMAS
Coпgress 2016, VII Е шо реап Coпgress on Computatioпal Methods iп App lied
Scieпces апd E пg iп eeriпg, Crete lsland, Greece, 5- 10 Ј uпе 20 16. Abstract. М34
2. Miljan Milosevic, Mi los Koj ic, Vladimir Simic, Dusica Stojanovic, Petar Uskokov ic,
UMERI CAL MODELING OF DIFFUSIO 1 POLY(LACTIC-CO-GLYCOLIC
ACID)
СО SISTED OF DR UG-LOADED EМULSION ELECTROSPUN
А OFIВ E R S, ЕСС ОМА
Congress 20 16,
VII Europeaп Congress on
CompLttati onal Methods in Applied ci eпces and Engineeriпg, Crete l s laпd, Greece,
5- 10 June 20 16. Abstract. М34
3. Miljan Milosevic. Milos Koj ic. Ylad imir Simic, FIEL D OF CORRECTION
FACTORS FOR SMEA RE D FI ЈТЕ ELEME Т, 6th Iпtern ational Coпgress of
Ser·Ьiaп Society of Mechanics, Mouпtai n Тага, SerЬia, Јu пе 19-2 1, 2017. Abstract.
М3 4

4. Mil os Koj ic, Miljan Milosevic, Yladimir Sim ic, СО У ЕСТЮ - DIFFUSION
TRA SPORT MODEL US I G COMPOSIТE SMEARED FINITE ELEMENT, 6th
lnternational Coпgress of SerЬiaп ociety of Mechanics, Mouпtaiп Tara, SerЬia, ЈLше
19-21 , 20 17. Abstract. М 34
5. Milos Kojic, Miljan Milosevic, Yladimir Sim ic, ikola Kojic, Arturas Ziemys,
Mauro Ferrari, Coп vect i on-d i fТLr sioп transport model u s iпg composite smeared finite
element, 4th South-East European Conference оп Computatioпal Mechanics, 03-04
JLtly, 20 17, Kragujevac, SerЬia . Abstract. М34
6. Miljan Milosevic, Milos Kojic. Yladimir Si111ic, Accuracy of smeared finite elem eпt
model improved Ьу а fi eld of corтectioп factors, 4th South-East European Сопfеrепсе
оп CompL1tati oп al Mechaпics, 03 -04 July, 2017, Kragujevac, SerЬia. Abstract.
7. Yladimir Simic, Miljaп Miloscvic, B ogdaп Milicevic, Milo~ Koj ic, "Applicatioп of
mll lti-sca le smeared fi nite element model for mode liпg of mass traп sport iп capi llary
systems and Ьiol ogical tisSLre", Book of Abstracts, ISS 2334-6590, Vol 40, No. 1,

"

Belgrade Biolnformatics Conference, Belgrade,

SerЬia,

18-22 June, 2018, page 93.

М34

8. Milicevic Bogdan, Miljan Milosevic, Yladimir Simic, Milos Kojic, "Muscle model
with net of fibers used for modeling cell migration", Book of Abstracts, ISSN 23346590, Yol 40, No. 1, Belgrade Bi o lnfoпnatics Conference, Belgrade, SerЬia, 18-22
June, 2018. М34
9. Milos Kojic, Arso Yukicevic, Miljan Milosevic, Yladim ir Simic, Igor Savelj ic,
Nenad Fil ipovic, Di striЬuti on of drt1g in ti ssue of heart as а funct ion of concentrati on
in coronary arteries, IEEE lnternational Conference on Biomedical and Health
lnformatics - BH I 20 18, 4-7 March, Las Vegas, 2018. М34 .
10. R. Santagiuliana, М . Mi losevic, В. Mi licevic, G. Sciume, V.Simic, А . Ziemys, М .
Koj ic, В . А . Schrefler, On coupli ng of tumor growth and transport of fluids through
heterogeneous, whole tumors and their microenvironment, The 8th edition of the
lnternational Conference on Compt1tatio11al Methods for Coupled Pro Ыem s in
Science and Engineering (COUPLED PROBLEMS 2019), 3 - 5 June 2019 in Sitges,
Catalon ia, Spain. М34 .
11. Yladim ir Simic, Miljan Milosevic, Artш-as Ziemys, Mi los Kojic, "Application of
CSFE for drug del ivery in liver model with tumor", Proceedings of 8th International
Conference on Computational Bi oeng ineering (ЈССВ2019) , ISBN: 978-86-81037-751, 8th Internatioпa l Conference on Compt1tational Bioengineering, Belgrade, SerЬia,
4-6 September 20 19. рр 38-39. М34
12. Milos Kojic. Miljan Milosevic. Bogdan Milicevic, Yladimir Simic, "Heart
mechanical mode l based on Holzapfel experim ents·', Proceedings of 8th lnternational
Conference on Computational Bioengineering (ICCB20 19), ISBN: 978-86-81037-751, 8th International Conference on Computational В ioengineering, Belgrade, SerЬia,
4-6 September 2019. рр 36-37. М34
13. Mi los Kojic, Miljan Milosevic, Yladimir Simic, Bogdan Milicevic, Yladimir
Geroski, Nenad Fi lipovic, "Smeared finite e/ement mode/ ој heart waf/:
electrophysiology coup/ed и1ith musc/e mechanics ", l 9th International Conference on
Bioinformatics and Bioengineering ( ВЈВ Е), Ј ЕЕ Е Computer Society, 001 :
10.1109/В IВ Е.20 1 9.0008 9 , Oct 28-30, 20 19, рр: 458-46 1. М34
2.9 Рад у часопису

националног значаја [М52]

1.

М.

Kojic, М. Milosevic, У. Simic, D. Stojanovic, Р. Uskokov ic, А radial l D finite
element for drug release form dн1 g loaded nanofibers, JSSCM, Уо\ . 11 / о. 1, 20 17 /
рр. 82-93. ISS : 1820-6530. М52 Цитати: Scopus (3)

2.

М.

Kojic, М. Milosevic, У. Sim ic, lncremental finite element formulation for large
strains based on the nodal force increments, JSSCM , Yol. 11 / No. 1, 2017 / рр . 97109. ISSN: 1820-653 0, М52.

3.

М.

Koj ic, М. Milosevic, У. Simic, ЕЈ. Коау,
Kojic, А. Ziemys, М. Ferrari,
Extension of the composite smeared finite element (CSFE) to include lymphatic
system in modeling mass transport in capi\ lary systems and Ьiolog i cal tissue, JSSCM,
Уо\. 11 / No.2, 2017 / рр . 108-1 19. ISSN: 1820-6530, М52 . Цитати : Scopt1s (4)

4. Koj ic, Milos; Sim ic, Yladimir; and Milosevic, Miljan, Composite smeared fi nite
element - some aspects of the formulation and accuracy, IPSI Transactions on Internet
Research, 20 17. М52 .
2.10

Саопштење са скупа н а ц ионално г з начаја штампано у изводу [М64]

'•

1. Vladimir Sim ic, Miljan Milosevic, Bogdaп Milicev ic, Mi los Koj ic, APPLICAТION
OF ТНЕ CSFE FIN!ТE EL EMENT IN LIVER MODEL W!ТН TUMORS, Proceedings
of 7ih lnternational Con gгess of SerЬian Soc iety of Mechaпics, Sremski Karlovci,
SerЬia, June 24-26, 2019, рр . 172- 173, ISBN 978-86-909973-7-4. М64
Bogdaп

2.

Milicevic, Raffaella Santagiuli ana, Miljan Milosevic, Vladimir Simic,
Bernhard Schrefl er, Milos Kojic, COMPUTA ТIONA L PROCEDURE FOR
COUPL/NG OF TUMOR GROWTH AND DRUG DISTRIB UТION MODEL,
Proceedings of 71h lnternationa l Congress of SerЬian Society of Mechanics, Sremski
Kaгl ovci , SerЬia , June 24-26, 2019, рр. 164-166, ISB 978-86-909973 -7-4. М64

3. Miljan Milosevic, Dusica Stojanovic, Vladim ir Simic, Bogdan Milicevic, Andjela
Radisavljev ic, Petar Uskokovic, Milos Kojic, NUMERICAL MODELS FOR DRUG
RELEASE FROM DRUG- LOADED NANOFIВERS, Proceedings of 7 ih Intemational
Congress of SerЬian Society of Mechanics, Sremski Karlovci, SerЬia, June 24-26,
20 19, рр . 166-168, ISBN 978-86-909973-7-4 . М64
4. Vladi111ir Geгosk i, Mi los Kojic, Miljan Milosevic, Vladimir Si111ic, Bogdan Milicevic,
enad Filipov ic, COUPLED ELECTROPНYSIOLOGICAL AND MECHANICAL
FINIТE ELEMENT MODEL OF ТНЕ HEA RT WALL, Proceedi ngs of 7ih lnternational
Congress of SerЬian Society of Mechaпics, Sremski Karlovci , SerЬi a, June 24-26,
2019, рр. 180-182, ISBN 978-86-909973-7-4. М64
Ново техничко решење примењено на међународном нивоу, одобрено од

2.11

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републ ике Србије
[М81]

1.

Милош Кој ић , Миљан Милошевић , А ртурас Зиемус, М ау ро Ферари , Софтвер
за м одел ирање НДС си стема за дозирање лекова приме н ом МКЕ

- SoftNDS,

2020.

3.

АНАЛИЗА ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

Од н ај з н ачајнијих н ау чни х радова у кој им а је дом ин антан допринос кандидата
др Миљана

Ми л ошев ић а у пери оду

сарадник, рад
(М21 а) , док

су

меродавн ом за

избор у з вање виши

радови

[2.4.1]

и

[2.4.3]

публиковани

у

врхунским

међународним

ч асо писима (М21 ), при чему сви на ведени часопи си имају импакт фактор

3.5. У

научни

је п убл икова н у међународном ч асоп ису изузетни х вредности

[2.3.3]

(IF)

преко

наставку је дата анал иза радова објављен их у часопи сима са СЦИ листе, па и три

најзначајнија рада у кој и ма је аутор дао нај већи доприн ос.
А нализа рада
дискусија

и

У окв иру овог по главља у моно графији

[2.1.1 ]:

анализа

рачунарско г ал ата (е н гл.

framework)

и звршена је

посвећен ог симула цији

временски завис н о г про цеса б и одистрибуциј е са прим еном у области канцера . У време

када се си стемски фармакокин етич ки проблеми и проблеми дистри буције интензивно
и стражују, у овом п оглављу је у обз ир узет транспорт лекова из такозвани х вектора
лекова (енгл.

drug vectors),

тра н спо рт лекова и биоди стрибуција и микроокружењу

тумора, целог о рган а, укључуј ући и утицај б иоди стрибуциј е на раст тумо ра . Такође су
през ентоване и рачу н арске стратегије баз иране на прин ципу континума. Представљени
прим ер и

и

приказана

техн ологија у

in-vitro

Анализа рада

и

решења

in vivo

[2.2. 1]:

су

демонстирале

сп особност

прим ене

неведених

усло ви ма.

У окви ру овог поглавља у мо н ографији је представљен а

,•

примена претходно развиј ен ог композитног дистрибуираног коначног елемен ата (енгл.

за дистрибуцију лекова у ткиву јетре коју је

composite smeared finite element - CSFE)
захватио

тумор.

У

трансформациј а

поглављу

1Д

је

прво

трансп орта

у

ук ратко

континуал н у

представњена

форм у

методологија,

пр именом

и

такозваног

транпортног тензо ра . Затим је представље н н ачи н повезивања разли чити х физичких

поља применом везивни х елемената кој и су дефини сан и у сваком чвору коначних
елемената, и који уз имају у обзир транспортн е карактеристике з идова који повезују ове
различите физичке домене. Коначно, представљена м етодологија је примењена у циљу
одређивања п оља кон центрације у моделу ј етре миш а која садржи тумор, где је модел
јетре реконструисан на ос нову сл ика. Такође ј е представљена нумери ч ки добијен а

еволуција концентрације лека у оквиру тум ора. што је веом а з н ачајно за побољшање
терапија у области канцера.
Анализа
формулација

рада

екеперименталним

У

[2.2.2):

ортотропног

оквиру овог п оглавља у м онографиј и је описан а

материјалног

испитивањима

миокадријума срца (Нo l zapfe l

модела

ткива

пасивних

et al. 20 11 ).

људског

срца

материјал ни х

баз ирана

на

карактеристи ка

У материјалном моделу су коришћене криве

зависности Кошијевог нап она од издужсња и смич ућег напона од вредности смицања,
које су детектоване експериментале н о под разл ичи тим условима оптерећења: двоосно
затезање и троосн о см ицање .

узорака из

Усрсдњсње к риве, добије н е

на основу разматраних

су реко нстру исане и коришћен е у про рач унском

(Holzapfel et al. 20 11),

моделу базираном на методи кон ачних елемен ата (МКЕ). Прорачунска процедура за
одређивање

напона

на

осн ову

тренутних

издужења

и

вредности

см ицања

у

интеграционој тачки коначног елемента је имплементи рана у МКЕ програм ПАК.
Услов стишљивости је такође укључен у м одел да би се повезали нормални н апони

применом

такозване

Пеналти

формулације.

П рименљивост

и

поузда н ост

овог

материјалног модела је тестиран а на простим ЗД примерима и на сегменту зида срца

под услов има пасивног оптерећ ења. Као закључак је наведено да овај нумерички модел
нуди прцизан опис механичког одзи ва срчане ком оре и може бити даље унапређен и

коришћен у истраживању проблема који се ј ављају код срца са циљем да се унапреде
медицински третм ани срчаних обољеља.
Анализа рада [2.2 . З): У оквиру овог п оглавља у монографији је дат преглед
тренутн их

достигнућа

у

дистрибуираног концепта

области

(CSFE)

методологије претходно развиј е н ог
(енгл.

модел ирања

транспорта

масе

при меном

и методе коначни х елемената (МКЕ) . Осим прегледа
композ итн оr дистрибу ираног ко н ачн ог елемената

composite smeared fi nite element - CSFE)

при каза ни су и резултати из трен утни х

истраживања).
Анализа рада

примена

(CSFE)

У оквиру овог п оглавља у мон ографији је представљена

[2.2.4):

претходно развијеног композитног д истри буираног коначн ог елемената
у домену електроф изиологије и ј онског транспорта у ткиву срца. Глав н а

предност примене дистрибуиран ог коначног елемената је та да дискретни тран спорт,
акпроксим иран

применом

ј еднодимензионих

( 1Д)

коначних

елемената.

у

окв иру

нервног система, може б ити трансформисан у континуалну форму. Основне једнач ин е
равнотеже за електрични тран спорт кроз нервн а влакана су дефинасане примен ом

такозване теорије кабла (енгл. саЫ е

theory) . Ове једначин е

су затим транпорф имисане у

континуал ну форму представљен у кондуктивним тензором. У раду су аутори укључили
и транспорт јона који утиче на вредн ост електричн ог потенцијала, с обзиром да постоји

зависност јонске концентрациј е и електри ч н ог поља. П оред описа основа методологије
дистрибираног коначног елемента , у погла вљу су представљени и детаљи из вођ ења

релација спрезања у окви ру

CSFE,

а такође и а н ализа тачности елемента. Тачност је

тестирана на н екол ико дводимензи он ал ни х (2Д) и троди менз и оналних (ЗД) примера са
мрежом

Пуркињеових

влакана

уз

разл ичити

задати

електрич ни

потенцијал.

Као

..
закључак је наведено да се прим еном овог при ступ а дистрибуираних поља могу
анализирати веома комплексни проблеми на начин који је представљен једном простом

формом, уз све важне физи чке особине које су укључ ене у модел.
л екова

Анализа рада

[2.3. 1]:

(drug vectors)

су добро препознате у области лечења рака. Међ ути м , разлике у

Током последње де ценије погодности примене вектора

Capillary bed)

доз ирању лекова и дистрибуцији вектора у капиларном кориту (енгл .

повезаном

са тумором

у

различитим

фазама

прогрес ије

болести

ни су

до

краја

разјашњене . Да би се стекао бољи увид у промене дистрибуције вектора лекова у
васкуларном
имиджинг

систему

током

метастатских

раста тумора,

тумора

код

ауто ри

м ишева ,

су

комб иновали

капиларне

моделе

интра-витални

вештачких

тумора

засн ованих на микрофлуидима и моделирање при меном рачунарске динамике флуида
(ен гл .

co111pt1tational fluid dyna111ic - CFD).

Микрофлуидни и

CFD

модели циркулације

дизај нирани су да имитирају раст тумора у условима сложеног и хаотичност протока. У
раду ј е анализиран проток сферних ч ести ца од

0,5

и

2

µм и тестирани су ефекти

хематокрита на локалну досту пн ост ч естица у подручју прото ка капиларних корита

помоћу ко-циркулишућих црвених крвних зрнаца . Резултати су показали да је на раст
тумора битно ути цала дистрибуциј а вектора лека у капиларима повезаним са тумором.

Обе честице су дел и ле

80-90% зајед ничког подручја протока, док су честице од 0,5 и 2
µм имале 2- 9% и 1-2% специфичн ог п одручја протока. Занимљиво је да су ефекти
хематокрита на одређено подручје циркулације б ил и супротни за честице од 0,5 и 2 µм .
Дисфункционални капилар и без протока, као резултат раста тумора, су ограничил и
приступ

свим

транспортни

честицама, док се п оказало да је дифуз ија једини

механизам. С обзиром

превладавајући

на д и стри буциј у вектора лекова у тумор им а,

н езависно од форм ула ције и други х фармакок инетичких аспеката, приказан и резултати
сугеришу да еволуција васкуларног система ту мора током његовог раста може утицати

на ефикасност доз ирања лека. Због тога ће о птим изова ни вектори лекова морати да

размотре случајеве или примарно г или метастатског тумо ра, и ли раног у односу на
касни стадијум метастатске болести.
А нализа рада

[2.3.2]:

Ј едан од кључ них процеса у жив им орган измима је масени

транспорт који се одвија из крвних судова у ткиво, и служи за снабдевање ткива
кисеоником , хранљивим састојцима, лековима, им унским ћ ел иј ама и
смеру

- транспорт

-

у обрнутом

отпадни х производа ћелијског метаболизма у крвне судове. Размена

масе из крвних судова у тк иво и обрнуто одв ија се кроз зидове крвних судова. Овај

витални процес истраживан ј е експериментално током векова, а такође и последњ их
деценија употребом рачунарских метода. Међутим, због геометр ијске и функционалне
сложености и хетерогености капиларних система, није могуће моделирати појединачн е
капиларе (укључујући тран спорт кроз зи дове и везу са тки вом) у моделима целих

органа. Стога су п отребни поједн остављени и робусни рачунски м одели који се баве
транспортом масе између капилара и тк ива. У овом раду је уведен концепт
ди стрибу ираног

ди стр ибу и рани
дистр ибуира

до

модел ирања

коначн и

за

транспорт

елемент

контину ираних

масе

и

формулисан

је

композитни

(CSFE). Транспорт из кап и лар н ог система се
и звора

масе

у н утар

тки ва,

п од

претпоставком

конста нтне концентрације у н утар капилара. Овде је основна веза између пов ршин е
капилара

и

транспорта

за преминског

кроз

зидове

удела

кап ирала

капилара .

Даље,

и з в еде на

као

форм ул исан је

ос н ова

за

модел ирање

дистрибуирани

елемент који се осл ања на трансформацију јед н оди мензионалн и х

( I Д)

коначн и

конститутивних

односа (за трансп орт у н утар капилара) у обл и к континуума изражен Дарсијев им и

дифузионим тензорима. Представљен и дистрибуирани коначни елемент састоји се од
два запреминска дела

ч вору:

притисак

такозваним

и

-

капилар н ог и ткив н ог домена и има четири степена слободе по

концентрацију за

везивним

или

сваки

конентивним

од два

елемент им а

домена.
у

Домени

саком

ч вору

су

повезани

континуума.

Фиктивни конективни елементи узимају у обзир површину капиларних зидова која
припада сваком чвору, као и својства материјала зида (проп усност и хидрофобност).
Стандардан МКЕ модел садржи геометр ијске и материјалне карактеристике читавог
система капилара и ткива, са физиолошки мерљивим параметрима додељен им сваком
МКЕ чвору у моделу. Дистр и бурани концепт је имп лементиран у нашу имплицитно
итеративну МКЕ шему и у МКЕ програм ПАК. Прим ери који су приказани у овом раду
илуструју тачност дистрибу ираног коначног елемента, док модели јетре и панкреаса

показују

робусност

уведене

методологије

и

њену

применљивост

на

стварне

физиолошке услове.
Анализа рада

[2.3.3]:

Моделирање процеса доз ирања лекова унута р капилара и

ткива остаје изазов, посебно код тумора и карцином а, где капиларна мрежа има
изузетно неправилн у геометрију. Недавно представљени композитни дистрибуирани
коначни

елемент

(енгл.

пружа

CSFE)

нову

методологију

моделирања

сложеног

конвективног и дифуз ног транспорта у систему капилара и ткива. Упркос теоретски
тачној основи, и даље постоје разл ике у укупном транспорту масе у (и из) ткива када се

упоређују дистрибуирани модел и стварни ЗД модел. Разлике прои злазе из чињенице
да дистрибуирани модел не може узети у обзир детаљну неједнаку расподелу притиска
и концентрације у близи ни капилара. У раду је уведено поље корекци он их функција за
дифузију кроз зидове капилара дистрибуир них модела, како би се добиле идентичне
вредности акумулиране масе у ткиву као у случ ају стварних ЗД модела. Параметри

нумерички одређене функциј е корекције су слелећи: однос дебљине и пречника з ида
капилара,

однос

коеф ицијента

дифузије

у

зиду

капилара

и

околном

ткиву;

и

запремински удео капилара унутар домена ткива. Утицај хидрофобности на граници
између зида и крви такође може бити укључен у модел. Показано је да је корекциона
функција

применљива

на

сложене

конфигурације

капилар них

мрежа,

пружајући

побољшану тачност робусних дистрибуираних модела у рачунарским симулацијама
стварних транспортних проблема, попут оних у тум ору или људским орга нима.
Анализа рада [2.З.4]:

Метастазе су главни узрок смртности код пацијената

оболелих од рака. Иако су мн о ге стратегије доз ирања леко ва за терапију против рака

развијене у претклиничким студијама примарних тумора, својства дозирања лекова за
метастатске

туморе

нису

довољно

истражена.

Ефикасност

терапије

зав иси

од

ефикасног продирања лека у микро-окружење тумора, за које се зна да је хетерогено, п а
и сам процес потенцијал ног пропуштања лека такође чини хетерогеним. У овој студији
су аутори идентификовали да

4 ТЈ

метастазе у јетри, лечене пегилираним липосомским

доксоруби цин ом , имају неповољан и хетероген трансп орт доксорубиuина. Резултати

екстравазације лекова, до који х су увел ико се разликују од аналогних студија са

тумора ТЈ

који

расту

на

при марном

месту.

Раз вијен је

пробабилистички

4

модел

популације тумора за процену ефикасности простирања лекова и ки нетике лекова у
метастазама у јетри интегрисањем трансп ортних и структурних својстава тумора и
дозиран их лекова. Резултати п оказују значајну хетерогеност у метастазама с обзи ром
на транспортна својства доксорубицина унутар истог животињског модела, па чак и
унутар истог органа . Ови резултати такође сугеришу да степен хетерогености зависи од
стадијума раста тумора и да разлике у транспортним својствима могу деф инисати
фенотипове тумора засноване на транспорту. Ова откр ића

мо гу имати драгоцене

клиничке импликације илуструјући да терапеутски агенси се могу простирати кроз

систем

и

елиминисати

истовремено

метастазе

штедећи туморе са

.,мање

отпорних"

транспортних

"отпорнијим" транспортним

фенотипова,

својствима.

Аутори

претпостављају да би ови резултати могли да доведу у питање тренутн у парадигму
доз ирања лекова у метастазе, истакну потенцијалне напомене за терапије које могу

изменити перфузију лекова кроз тумор и продубе наше разумевање појаве терапијске
резистенције засноване на транспорту лекова.

•,

..
Анализа
структуром

рада

ти па

Због релативне лакоће

(2.4. 1]:

језгро-љуска

емулзионим

производње

н ано

електроспинингом ,

влакана са

инте нз ивно

се

и страж ивало у и з ради си стема за дозирање нанофиброз них лекова за контролисано и
п родуже н о ослобађање лека. Предвиђања брзи не ослобађања лека и з поли (д,л-млечне
ко-гликолне кисел ине) ( ПЛГА) про и зведене емулз и оним електроспинин гом могу бити

веома тежак задатак због сложен ости си стема. Рачу нска методологија применом методе
коначних елемен ата коришћена је за одређ ивање дифузног трансп орта масе молекула
родам ина Б (модел флуоресцентног лека). У моделе су укљу чени ефекти разградње и

хи дрофоб н ост н а граници између влакна и околног медија. Резултати су потврђени
екс периме нтима где су кор ишћене матрице направљене електроспинингом од ПЛГА

влакана

различи тог

тродим енз и оналног

садржаја.
(ЗД)

У

овом

м оделирања

раду

нан о

представље н

влакана.

Аутори

је
су

н ови

приступ

представил и

два

ори гинал н а модела за дифуз н о ослобађање лекова из н а н о влакан а у ЗД окол ни медиј
дискрети зован

коначним

ЗД

коначним

радијал ним једнодимензионалним

( I Д)

елеме нти ма :

( 1)

Модел

ко н ачним елементима и

састоји од композитног дистрибуираног коначног елемента

са једноставним

(2)

модел који се

(CSFE) . Као закључак раду

ј е наведено да н уме ричка реш ења, у п оређењу са експериментима, показују да оба
рачунарска

модела

пружају

тач н а

п редв иђања

процеса

дифуз ије

и

стога

могу

послужити као еф и касни алати за оп исивање транспорта у н утар мреже полимерних
влакана и ослобађања лека у окол ни п орозн и медиј ум.
Анализа рада

Масени транспорт представља нај основниј и п ро цес у

[2.4.2]:

живим организм и ма. Укључ ује исп оруку хран љ и в и х састојака, кисеоника, лекова и
др у ги х

супста нци

из

васкуларн о г

система

у

тки во

и

т ра нсп о рт

отпада

и

др у ги х

про и звода из ћел ија назад у васкуларн у и л и м фн у мрежу и органе. Даље, кретање се
постиже механичким

силама

које

генер и шу мишићи

у координациј и

са нервни м

системом. Сигнал и који дол азе из мозга, а кој и имај у карактер електрични х таласа,
про и з воде акт и вацију унутар м ишићни х ћелија. Сто га, и з п ерспективе физике, постоји

низ физички х п оља у телу, као што су брзине транспорта, прити сци , кон центрације
супстанци

и

електр ични

п отенциј ал,

који је ди ректно

п овезан

са биохемиј ским

процесима претварања хем ијске у механич ку енергиј у, и зати м и у унутрашње силе које
даље

омогућавају

кретање.

Свеукуп ни

проблеми

транспорта

масе

и

електроф и з иологиј е п овеза ни са механиком могу се теоретски истражити развојем
одговарајућих рач унарск и х м одела. Због огром не сложености б и олошког система, било
би готово н емогуће успоставити детаљан рачунски модел за физичка поља у вези са
тран спортом масе, електрофизиол о гијом и повезаним пољима. Да би рачун ски м одел и
били изведиви за п р и мен е, овде сум ирамо кон цепт дистрибуираних физичких поља, са
спаја њем међу пољи ма, и механике м и шића, што укључ ује зависност механичког
одз и ва од електр ичн ог потен цијала. Тачност ди стри буира ни х рачу нарски х модела,
повеза них

са

механиком

мишића,

и лустрована је једн оставним

прим ером, док је

њ и хова примен љ и вост приказана н а моделу јетре са присутним туморима. Последњи
пример предста вљен у раду показуј е да је уведе н а методологиј а при менљива на велике
биолош ке системе.

Анализа рада (2 .4.З]:

рач унски

м одел

трослојне

У овом раду аутор и представљај у поступ ак припреме и

влакнасте

структуре за продужено ослобађање лека.
Влакнаста структура, произведена емулзијом / секвенцијалним електроспинингом,
састој и се од слоја влак н а поли (д,л -млечне-ко-гл и кол н е киселине) (ПЛГА) који је
смештен из међу два слоја пол и (Е-капролакто н а) (ПЦЛ). Експериментални резултати

брз ин е ослобађања лека са влакнасте структуре у п оређују се са резултатима недавно
у ведени х рачунарск и х модела коначних елемената (МКЕ) за дифуз н о ослобађање лека

и з н ано влакана у тродимен з ионални (ЗД) окол ни медијум. Користе се два различита

МКЕ модела:

(! )

ЗД ди скретизова ни континуум и влакна представљена једноставним

"

радијалним једнодимензионалним
дискрети зован

композитн и м

( 1Д)

коначним елементима и

дистри буи раним

коначним

ЗД континуум

(2)

елементима

који

(CSFE)

садрже дистрибуирана влакна и околне домен е. Оба модела укључују ефекте разградње

полимера и хидрофобности лека на површини између влакна и околи не.

CSFE модел

укључује запремински удео влакана и расподелу пречника, а додатно је унапређен

употребом корекци оне функције за побољшање тачности модела.
су потврђени на родам ину Б (флуоресцентни лек

Слагање са експериментални м

1)

1Iумерички

резултати

и други м хидрофил ним лековима.

резултатима доказује да

нумерички

модели

могу

послужити као ефикасно средство за ослобађање лекова у окол н и порозни медијум или
биолошко

ткиво .

Показа н о

је

да

уведе на

трослојна

стркутура

одлаже

процес

ослобађања лека и може се користити за временски контрол исано ослобађање лекова у
постоперативној терапији.
Анализа

рада

[2.5. 1]:

Један

од

основних

и

виталних

процеса

у

живим

организмима је размена масе која се одв ија на неколико нивоа: она прелази из крвних
судова у ћелије и орган еле унутар ћелија. Н а том путу молекули, као кисеоник,
метаболички производи, лекови итд. прелазе различита макро и микро окружења

ванћелијски

/

-

крв,

унутарћелијски простор и унутрашњост орган ела; а такође и биолошке

баријере попут зидова крвн их судова и мембрана ћелија и орга н ела. Многи аспекти
овог масеног транспо рта
управљају

доз ирањем

остају

лекова.

неп ознати, посебн о биофизички

механизми

Главни

ослања

и страживачки

приступ

се

који
на

лабораторијска и клини чка и с п итивања. Паралелно са тим, уложени су з начајни напори
у развој рачунарских алата за додатни увид у компликован и процес размене масе и
транспорта. У складу са ов и м, аутори при мењују недав но форм улисал и композитни
дистрибуи рани коначни елемент (ЦСФЕ) и прош ирују уведени концепт на вишескалну

шему која истовремено спај а доме не који се протежу од вели ких крвних судова,
капилара и лимфе, до ћелијског рпостора и даље до орган ела величине нанометара.
Ови просторни физички домени повезани су одговарајућим везивн им елементима који

представљају биолошке бар ијере. Композитни коначни елемент има "степене слободе"
који укључују притиске и концентрације свих домена у систему чије су основе крвни
судови и ткиво. Уобичајен и модел користи стандардна, мерљива својства материјала
континуалног биолошког окружења и биолош ких баријера. Може се сматрати оквиром
у који се могу уградити разни додатни ефекти (попут електри ч них или биохемијских)

за транспорт кроз мемб ра н е или унутар ћелија . Овај концепт и развијени МКЕ софтвер
у оквиру пакета ПАК нуде рач у нски алат кој и се може примен ити на системе целих
органа, а такође укључује и одређене домене п опут тумора . Решени примери показуј у
тачност овог модела и његову примен љ ивост на велике биолош ке системе.

Анализа рада

[2.5.2]:

Основним функцијама живих орган изама уп равља нервни

систем двосмерним сигнал и ма који се преносе из мозга у неуронске мреже. Ови
сигнали су слични електрич н им таласима.

Циљ електрофизиологије је проучавање

електричних својстава биолошких ћелија и ткива и пренос сигнала. Из перспективе
физике, постоји поље електричног потенцијала унутар живог тела, нервног система,

ванћелијског простора и ћелија. Електрофизиолошки проблеми могу се истражити
експериментално, а такође и теоретски, развијањем одговарајућих математичких или
рачунских модела . Због огромне сложености биолошких система, било би готово
немогуће успоставити детаљан рачунски модел електричног поља, чак и само за један

орган (нпр. срце), укључ ујућ и скуп свих ћелија које чине неуронску мрежу. Да би
нумерички модели бил и и зводљиви за практичн у примену, аутори овде уводе концепт
дистрибуираних
поља,
који
представља уоп штавање
претходно формулисан е
дистрибуиране методологије за транспорт масе на више скала у крвним судовима,
лимфи и ткиву. У нумерички м прим ер има је п р иказана тачност рачунских модела
дистрибуираних конач них елемената за електрич но поље. Електрично поље је даље

..
повезано са прен осом јонске масе унутар ткива које се састоји од ванћелисјког

простора и унутаћелијског простора испуњеног органелама. Предложен а методологија,
која спаја ел ектрофиз и ологиј у и м олекуларни ј онски транспорт, применљи ва је на
раз не биол ошке си стеме.
Анали за рада

У овом раду је описано п овез ивање модела раста тумора у

[2.5.3]:

оквира м икроок ружења, са м оделом б ио -ди стри бу ције који може бити примењен на
м одел цел о г о рган . Модел раста тум ора даје предвиђање еволуц ије поп ул ације ћел иј а

тумора,

у

завис н ости

поп улација,

од:

п ороз ности

разл ике

матрице

у

притисцима

међућ ел ијског

и змеђу

различитих

простора,

ћелијски х

п отро шње

хранљивих

састој ака услед раста тумора, а н г и огенезе и срод них фактора раста у завис ности од

локал но досту пн ог хранљиво г састој ка. С друге стране, м одел био-ди стрибуције делуј е
на недеформисан ој геометрији, али дај е знатно рафиниранију дистрибуцију хранљиви х
састојака и других молекул а. Ком бин ација оба м одела омогућиће симулацију раста
тумора

у

целом

орга н у,

укључујући

реалну

рас п оделу

терапеутски х

агената

и

омогућ ава процен у ефи кас н ости ових агената.
Анализа рада

У дифуз и оном процесу који се одвија по Фиковом закон ,

[2 .6.1 ]:

коефицијент д ифуз ије представља феноменолошки материјалн и парам етар и углавном
се користи као константна вредност. У одређеним случајевима дифузије кроз порозне
средине,

коефицијент

померања

дифуз ије

м оже

растворени х супстанци

п ороз н ости ,

у н утрашње

у

б ити

променљив

због

м икроструктури , јер та

микроструктурн е

геометриј е,

сложеног

процеса

померања зависе од

вел ичине

транспортова ни х

честица и ф из ич ке интерак циј е из међу супстанце која дифундује и микростру ктурне

о колине. Да б и смо пруж или једноставан и општи при сту п одређ и вању дифузионог
коефиције нта за дифуз иј у кроз п орозне средине, аутори уводе криве ослобађања масе
као

кон ститутивне

криве

представља укупн у

дифуз ије.

Кри ва

ослобађања

масе

за

изабрани

правац

масу (по п о вршини) кој а ј е про шл а у том смеру кроз мал у

референтну запрем ин у, за дато време. Аутори су разви л и методологијју, засновану н а

н ум еричкој методи коначних елем ената (МКЕ) и молекул арн ој динамици (МД), како би
одредил и јед ноставн е кр иве ослобађа ња масе растворени х су п станци кроз сложен е
медије и з који х зати м израч унавају коеф ицијент дифузије. Дифуз иони м одели узимају у
обз ир

и нтеракције

између

честица

раство рен е

суп станце

и

микроструктурних

п овршина, као и хидроф об н ост. Ефектив н ост приступа аутори су и лустро вали на
н еколико

прим ера

сложених

композитних

медија,

укључујући

анализу

дифузије

засн о ван у на анали зи снимака н а кој и ма ј е детекована дифуз ија агената кроз тки во рака
п ан креаса. Презентован и рад нуди ув и д у уло гу кривих ослобађања масе у о писивању
ди фуз ије

кроз

порозне

средин е

у

општем

смислу,

и

даље

у

случају

сложених

композ итних сре11ина као што је б и оло ш ко ткиво.
Анали за
припада

техничког

области

софтвера.

реш е ња

научно-технички х

Софтвер

се

однос и

на

[2.1 1.1 ]:
услуга,

Тех ничко

решење

пројектовање

м оделирање

си стема

и

за

СофтНДС

развој

софтвер

компјутерско г

дози рање

лекова,

и

укључивање фундаментал ни х про цеса који се одвијају у нан ограниченим процесима, у

канал има који су д им анзиј ама реда нан ометра и микрометра. Одређивање осн овни х
вел ичин а дифуз и оног транс п орта као што су кон центрације лекова и масени флукс,
дијаграми пром ен е концентрациј е у току врм ен ена, су доб ијени прим ен ом методе
коначни х елемената ( МК Е) за кон крета н проблем. Резултат овог техничко г решење ј е
про и стеко

из

детаљ но г

и страживања

дифуз ије

у

н анапросторима,

и

примен е

конститу исаног хиј ерархијског м одела н а нумеричко м одел ирање ди фузио н ог процеса
у н аноканал има . При развоју софтвера СофтНДС коришћен е су нове и оргиналне
методе решавања проблема дифуз ије у наноограниченим

просторима, као што су

х ијерархијски модел и примен а молекулске динамике . Развијени софтвер ј е једноставан
за употребу и п одржан комплетном пратећом документациј ом , одржавањем и обуком,

са могућношћу брзе доградње м одула по захтеву корисника.

4.

КВАЛИТЕТ НАУЧНИХ РЕЗУЛТАТА

4.1 Позитивна

цитираност канд идатових радова

Укупан број цитата науч ни х радова др Миљан а Ми ло ш евића је:

277 (без

•

Досадашњи

аутоцитата); Н-и ндекс

остварени

број

цитата

9 (без аутоцитата) радова

из вор

канд идата

Scopus

недвосмислено

указује да

кандидат објављује радове који прате светске трендове и правце развоја у области
интересовања и научног рада .

4.2

Углед и упщајност публикација у којима су објављени кандидатови радови

У меродавном изборном п ер и оду

(24.12.20 15.-2020.) кандидат др Миља н Милошевић
4 рада у међународном часоп и су
вредности категорије М21 а, 3 рада у врхунском међ ународн ом часопису
М21, 3 рада у истакнутом међу н ародн ом часопису категорије М22 , 1 рад у

објавио је укупно
изузетних

категорије

референци , од којих су:

40

међу н ародном часопису категорије М23 . П росечан фактор утицаја часописа у којима је
кандидат објавио радове ј е

3,966

(остварени м аксимум је

7.786),

што представља

изузетно висок резултат у домен у н адлежн ости МНО за ел ектрони ку, телеко."1уни кације

и информационе технологије .
Поред

ових

значајн их

научноистраживачких

резултата

на

међународном

нивоу,

остварени х у меродав н ом изборн ом пер иоду, кандидат је објави о једно поглавље у
књизи М 11 категорије М 13,

4

поглавља у књизи М 12 категориј е М 14,

конференцијама међународн ог знач аја (МЗЗ и М34),

4

15

радова н а

рада у часопису националног

значаја М52, као и једно техничко решење примењено на међународном нивоу М81.
Распоред поена по типу публикације за целу н аучну каријеру се може видети у Табел и

5,

где је такође приказан и укупан број радова п о типу публ икациј е. Распоред поена по

типу публикације у периоду меродавном за и збор у з вање ви ши научни сарадник
сумиран је у Табели

6,

где је такође приказа н и укуп ак број радова по ти п у публи кациј е.

Анализом ових табела м оже се уочити да је највећи број поена остварен у категор ији

М20

- 184 поена,

Табела

5. Број

па онда у категорији М 1О

- 30 п ое на,

а у категорији МЗО

- 22

поена.

радова и број п оена по типу п убл и кације за целу научну каријеру

Тип публ и кације (М)

MIO

М20

мзо

М50

М60

М70

Број радова

6

23

36

14

4

1

l1

Број поена

зо

184

22

19.5

0.8

6

18

Табела

М80

Број радова и број бодова по типу п убл икације у периоду меродавн ом за

6.

избор у звање виши научни сарадник
Тип публикације (М)

MIO

М20

мзо

М50

М60

М70

М80

Број радова

5

11

15

4

4

-

1

Број поена

23

82

8.5

6

0.8

-

8

У Табели

7 дати

су пој единачни и збирни број радова из категорије М20, у периоду до

стицања претходног научног звања н ауч ни сарадни к, у пер и оду меродав н ом за избор у

·.

..
звање виши научни сарадник. Анали зом п одатака у овој табели евидентна је растућа
тенден ција и квалитета и броја п убл икован и х радова М20.

Табела

7. Број

радова из категорије М20

Време н ски период

М2 Ј

М22

М23

Бро ј радова

Д о сти цањ а пр етход ног н ауч н о г

4

-

-

4

7

.)

1

11

з ва њ а нау чни сарадн и к

За избор у

зва ње

виши

нау чни

..,

сарадн ик

Степ ен самостал ности и степен уч ешћа у реализа цији

4.3

радова у н аучним

центрима у земљ и и иностранству

Сви

радови

кандидата

су

из

области

нумерички х

симулација

и/ил и

сложених

експериментал ни х и страживања у техничко-техн олошким и б и отехн ичким наукама .

Анал иза свих п убликовани х радова током целе н аучн е каријере показује да се др
Миљан Ми лошевић п ој ављује као први ил и дру ги аутор на

објављених радо ва,

( 18,35%

као прв и аутор и

52%

67%

од укупног броја

као други аутор) . У претходном

и зборн ом периоду (до стицања з вања н аучни сарадник), кандидат се појављивао као
први и ли други аутор н а
и

42%

57% од

уку пно г број а обј ављених радова,

( 15%

као први аутор

као други аутор). А н ал и за радова публ икованих у меродавном изборном периоду

п оказује да се ка н дидат п ојављује као први ил и други аутор на
објављених радо ва.

(2 0%

као први ауто р и

65 %

85 %

од у купног број а

као други аутор), с тим што је у

меродовном и збор н ом циклусу канд идат први аутор н а три рада ра н га М2 Ја и М2 1 ,

што је з начајн о побољ шање у односу на п ериод када је биран у научн о з вање научн и
са рад ник .

Уз имајући све наведе н е чи њен ице у обзир, може да се закључи да ј е кандидат п о казао
висок сте п е н самостал н ости у нау чн о ист раживачком р аду.

5.

ПОКАЗАТЕЉИ УС ПЕХА У НАУЧНОМ И ОБРАЗ ОВНОМ РАДУ

5.1. Учешћ е у

н аучн о-истраживачким пројектима

Канди дат др Ми љан Милошевић је у свом досадашњем научном раду био учесник
следећих нау чни х пројеката:
Ј.

ТП

12007 -

,,Р аз вој софтвера и хардвера и з области б и о инжењеринга са применом у

кл иничкој п ра кс и · ·. П ројекат Мини старства за науку и техноло ш ки развој Реп убл и ке

Србиј е за период

2008. - 201 О.

годи не. Руко водилац пројекта је проф . др Не над

Фили повић . Носи ла ц и страживања је БИО ИРЦ доо Крагујевац.

2.

Раз вој метода и софтвера за про рачу н струјања флуида кроз пороз ну средину са
слободном п оврши ном , финан сиран од И н ститута

2006-2011 .

Ру ководилац

пројекта

је

проф.

др

"Јарослав Черни" у Београду,

Не над

Фил иповић.

Носилац

истраживања је Б ИОИРЦ доо Крагујевац .

3.

Интеграција откри вања законитости п одатака и сложен ог компјутерског м одел ирања
болести коронарни х артерија, Билетерални пројекат Срб ија-Словен ија.

20l0-2012,

Руководила ц Др Ненад Фи ли п овић, ванр. проф. Н осилац истраживања је Машински

факултет Крагујевац.

4.

Методе моделирања на виш е скала са применама у биомедицин и (О Н

2020,

Руководилац Др.

Милош

Кој ић .

1l оси лац

истражи вања је

174028) 2011БИОИРЦ доо

Крагујевац.

5. FP7- ЈСТ IP-2242 97-ARТгeat : Mu lti-level patient-specific artery and atћerogenesis
model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual ћand-011 training
(09/01/08-08/31112) ФП7 п ројекат. Коорди натор за Србију и научни координ атор, Др
Ненад Филипов ић , редовни професор.

Носи лац истраживања је Универзитет у

Крагујевцу.

6. SEE-GRID2: Soutћ-Eastern Ellropean G rid-e11 aЫcd elnfrastructure Development 2,
Contract number 031775. Руководилац Др Н енад Фи липови ћ , ванр . проф. (2007-2009).
7. BSEC project: New cardiovascular planning and diagnostic too l for coronary arteries in
BSEC countries using computational simulation, 2009-20 1О. Руководилац Др Ненад
Филиповић, ван р . проф . Н осилац истраживања је Машински факултет Крагујевац.

8.

Међународни пројекат: Н2020 - ln ilico trials for drug tracing
protein mutations leading to familial cardiomyopatћy (2018-2021 ).

tће effects of sarcomeric
Руководилац пројекта и

координатор за Србију др Не над Фнл11nовић, редовн11 професор

9.

Међу11ародни пројекат: 1-12020 - ln-silico tгi a l s Љr drug-elutiпg BVS design, development
and evaluation (20 17-2020), Коорди 11 атор за Срб ију др Ненад Филиповић, редовн и
професор

5.2. Чланство у

стручним и науч ни м асо цијациј ама

Кандидат др Миљан Милошевић је члан следећ и х научних удружења:

•

Српског друштва за рач унску меха ни ку

•

Српског

друштва

Управног одбора,

5.3

за

механику

(Члан

н адзорног

Друштва инжењера и техничара града Крагујевца

•

Европског удружења за при мс1ьс11 с рачун с ке методе

у

2017-20 19,

Чл ан

20 19-)

•

Чланства

одбора

у ређивачк им

одбори ма

ч асо п иса ,

(ECCOMAS)
у ређи вање

мо 11 ограф ија ,

рецензије научних радова и пројеката

Кандидат је рецензи рао научн е радове за следеће часописе са

JCR-SCI листе:

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering (ISSN 16 17-7959;
IF==2.829; М2 1 а) - 1 рецензиран рад
lnternational Journal for Numerical Metћods i11 Biomedica l Engineering (1
8094; IF==2.943; М21 ) - 1 рецензиран рад
Кандидат је рецензирао и радове за национални часопи с (М52) :

Journal of tће SerЬian Society for Computational
радова

Mecћani cs

- 9 реценз ира них

1746-

.,

5.4.

Међународна научна сарадња

Као што је већ наведено у одељку

5.1,

кандидат др Миљан Милошевић је до сада био

ангажован на пет међународних пројеката. Као резултат сарадње са истраживачима из
других истраживачких центара на проистекле су бројне публикације. Анализом радова
кандидата, м оже се установити да су истраж ивачи из међународних истраживачких
центара коаутори н а
на

47,5%

67%

од уку пн ог броја радова током целе научне каријере, односно

од б роја радова у пери оду меродав н ом за избор у звање виши научни

са р ад ник .

5.5 Делатност у
Кандидат др

образовању и формир ању нау чних кад рова

Миљан Мило ш евић ј е као ван редни професор зап ослен на Факултету

информационих техн ологиј а, Универзитета Метрополитан у Бео граду, и држи наставу
из предмета:
(ОАС ,

Ц /Ц++ про грамски је з ик (ОАС ,

20 14-),

20 16-),
мерење

20 14-), Алгоритм и и структуре података
2016-), П рограмирање ЗД игара (ОАС,
ви део игара (ОАС, 2020-),
Оцењивање и

Програмирање 2Д игара (ОАС ,

Софтверска о кружења за развој

софтвера

(МАС,

2020-).

Др

Миљан

Мило ш евић

активно

и

непосредно

учествује у раду са студентима докторских студија на Факултету ин жењерских наука,
Универз итета

у

Крагујевцу.

Кан дидат је

тренутно

члан

две

комисије

за

оцену

подоб н ости теме докторанада Владим ира Героског и Богдана Милићевића, док ј е
предложен за другог менто ра докторанда Владимира Сим ића . Са свим поменути м
студентим а докторских студија има објављен вел ики број науч них радова са СЦИ

л исте, и има заједничка сао пштења на међ у народним и н ацион алним скупов има. Био
је ментор једног дипломског рада н а ОАС, Факултета информационих технологија,
уч ествовао је у
одбрану

1О

комисија за одбран у дип ломског рада и учествовао је у

докто рских

ди серта ц ија,

одбрање ни х

на

Факултету

3 комисије за

ин жењерских

н аука,

Универз итета у Крагуј евцу.

6.

КВАНТИТАТИВНИ ЛОКАЗАТЕЉИ ДОСАДАШЊЕГ

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
У наставку ће бити приказани квантитативни показатељ и научнои страживачкоr рада
ка ндидата. У Табел и

1 дати

су к вантитати вни показатељ и који су били остварени за

стицање звања нау чни сарадник, а у Табели

2

дати су остварени квантитативни

показатељи меродавни за избор у з вање ви ши научни сарадник.
Табела

1. Квантитати вн и п оказатељи научноистраживачког рада кандидата др Миљана

Милошевића до стицања з вања н аучн и сарадник
Врста резултата

Б рој радова

Вредност

Укуп но бодова

М21

4
5
4
1
4
2
1

8
1
0,5
2
1,5
6

32
5
2
2
6
2
6

21

-

55

мзз

М34
М44
М52
М53
М71
Укупно остварених
бодова

1

..

Табела

2.

Квантитативни п оказатељи научноистраживачког рада кандидата др Миљан а

Милошевића меродавни з а избор у звање в иши научни сарадник
Врста резултата

Број радова

Вредност

Укупно бодова

М13

1
4
4
3
3
1
2
13
4
4
1
40

7
4
10
8
5
3
1
0,5
1.5
0.2
8

7
16
40
24
15
3
2
6,5
6
0.8
8
128.3

М14
М21а
М21
М22
М23

М33
М34
М52

М64
М81
Укупно

1

-

Као што се може видети из Табеле
изборном

2,

кандидат др Миљан Милошевић је у меродавн ом

периоду, након стицања н аучн ог звања научни сарадник, као аутор или

коаутор, објавио укупно
категорије М 13,

4

40

публикација, од којих су: једн о п огла вље у књизи М

поглавља у књи з и М

12

категорије М 14,

часопису изузетних вредности категорије М2 1 а,
часопису категорије М21,

1

рад у

међународном

3 рада

4

11

рада у међународном

рада у в рхунском међународном

3

у истакнутом међународном часопису категорије М22 ,

часопису

међународног значај а (М33 и М34).

категориј е

4

М23 ,

15

радова

на

конференцијама

рада у часо пису националног значаја М52, као и

једно техничко решење примењен о н а међун ародном нивоу М81 .

У Табели
Табела

4

посту пку,

3 је

приказан укупан број остварених и страживачк и х поена кандидата, док

приказује потребан број п оен а за и збор у научно звање пре \1а Прав ил ни ку о
начину вредновања и

квантитатибном

резултата истраживача ("Службени Гл ас ник РС" бр.
Табела

3.

и сказ ивању научноистраживачких

24/2016, 21 1201 7 и 3812017).

Квантитативни показатељ и н аучн ои страж ивачког рада кандидата др Миљана

Милошевића у току целе нау чно и страживачкс кариј ере .
Врста резултата

Број радова

Вредн ост

Укупно бодова

М13

1
4
12
5
3
3
8
28
11
3
4
1
1
85

7
4
10
8
5
3
1
0.5
1,5
1
0.2
6
8

7
16
40
24
15
3
2
6,5
6
3
0.8
6
8
270.3

М14
М2 1 а
М21
М22

М23
М33
М34

М52
М53
М64
М70
М81
Укупно

-

Табела

4.

Минимални квантитативни захтеви за стицање појединачних научних звања,

конкретно за избор у научно звање виши научни сарадник , за техничко-технолошке и

биотехничке науке
Диференцијални
у слов-

потребно

Од првог избора у

најмање ХХ поена,

претходно

који треба да припадају следећим

звање

до избора у звање

је

да

кандидат

има

Неопходно

Остварено

категоријама

научни сарадник

Ви ш и научни

Укупно

са р ад н ик

Обавез ни

М 1О+М20+М31 +М32+М33 +М4 1 +

( 1)

М42+М51 +М80+М90+М 1 ОО

Обавез ни

М21 +М22+М23 +М8 1 -83 +М90-

(2)

96+М 1Ol-103+M l 08
Обавез ни

М21 +М22+М23

(2)* 1
Обавез ни (2)*2

М8 1 -83 +М90-96+М 1О1-103 +М 108

Може се констатовати да је канд и дат др Миљан

кариј ере објавио укупно

85

50

128.3

40

11 5

22

90

11
7

82
8

Милошевић током своје научне

публикација различитих категорија, које су публиковане у

п оглављима у међународним монографијама, међународним и националним научним
часописима или су саопштене на међународним и домаћим научним скуповима.

Од најзначајнијих н аучних радова у којима је доминантан допринос кандидата др
Миљана Милошевића у периоду меродавном за избор у звање виши научни сарадник, 1
рад је п убл икован у међ ународном часопису изузетних вредности

(M2 la), 2

рада су

публикована у врхунским међународним часо п исима (М2 1 ), а сви часописи имају
импакт фактор

(IF)

преко

3,5.

Као што се може видети из Табеле

4,

број остварених поена кандидата је у свим

категоријама већи од минималних квантитативних захтева који су прописани за избор у
з вањ е виши научни сарад ник.

7. ОЦЕНА КО МИ СИЈЕ

О НАУЧ НОМ ДОПРИН ОСУ КАНДИДАТА

СА ОБ РАЗЛ ОЖЕ ЊЕМ
Др

Миљан

Милошевић

својим

досадашњим

радом

показао

је

да

поседује

компетентност, креативност и стручност за научноистраживачки рад. Кандидат је током
свог научноистраживачког рада користио нумеричке методе из области механике и
инжењерства и успешно их применио у биомедицини . Комисија истиче да је кандидат у
току сво г научноистраживачког рада посебан допринос дао у :

•

развоју метода, алгоритама и софтвера за нумеричко моделирање дифузије у
наноканалима ,

•

развоју хијерархијског модела и софтвера за нумеричко моделирање дифузије у
комплексним биолошким системима ,

•

развој у метода , алгоритама и софтвера за нумеричко моделирање кретања
деформабил ни х тела различитих димензија и обл ика у флуиду,

•

испитивању кретања нано честица различитих облика у флуиду,

•

оптимизацији при прој ектовању ми кро чип ова за сепарацију канцерозних ћелија
у крви.

•

Развоју

композитн ог

дистриб уираног

коначн о г

елемента

(такозвани

МК

транспортни модел)

У оквиру свог научноистраживачког рада, др Миљан Милошевић је учествовао на више
домаћих и међународних истраживачких пројеката. Кандидат је као коаутор и аутор
објавио

6

поглавља у мо н ографијама међ у народног карактера,

међународним часописима ,

14

23

научна рада у

научних радова у домаћим ч асописима, док је са

40

саопштења учествовао на скуповима међународн ог и националног карактера. Према

бази

Scopus, остварио је 9 h-index поена (без аутоцитата) . и његови научни резултати
имај у 277 цитата (без аутоцитата). Број остварених поена кандидата др Миљана
Милошевића у целокупн ом и страживачком раду је 270. 3, од чега је у меродавном
изборном периоду (након одлуке Комисиј е за стицање научних звања, бр. 660-0100042/34 1 од 24.12.2015. године о стицању научно г звања научни сарадник) кандидат
остварио 128.3 поена. Од тога, у категор иј и М20 у целокупном истраживачком раду,
остварио је 184 поена, од чега је у меродавном изборном периоду за избор у звање
виши научни сарадн ик кандидат у категорији М20 остварио 82 поена.
Од
најзначај нијих научних радова у којима је дом инантан допринос кандидата др Миљана
Милошевића у периоду меродавн ом за и збор у з вање виши научни сарадник,

публикован

у

међународн ом

часопису

изузетн их

вредности

(М2 1 а),

2

1 рад
рада

је

су

публикована у врхунским међународн им часо пи сима (М2 1 ), а сви часописи имај у
импакт фактор

(IF)

преко

3,5.

ЗАКЉУЧАК
Анализом и вредновањем постигнутих резултата кандидата у меродавном изборном

периоду за избор у звање виши научни сарадник (након одлуке Комисије за стицање
научних звања,

бр.

660-0 1-00042/34 1

од

24. 12.201 5.

године о стицању научног звања

научни сарадник) , Комисија је констатовала следеће квантитативне показатеље:

Диференциј ални
потребно

услов-

Од првог избора у
звање

претходно

до избора у з вање

је

да

кандидат

има

најмање ХХ поена ,
који треба да припадају следећим

Неопходно

Остварено

категориј ама

научни сарадник

Виши научни
с а р ад н ик

Обавез ни

( 1)

Укупно
М 1О+М2О+МЗ1 +М32+МЗЗ +М4 1 +

М42 +М5 1 + M80+M90+M l ОО
Обавез ни

(2)

М21 +М22+ М23 +М81 - 83 +М90-

96+М101-103 +М108
Обавезни

Обавезни

(2)* 1
(2)*2

М21 +М22+М23
М81 - 83 +М90- 96+М 1О1 - 1ОЗ+М108

50

128.3

40

115

22

90

11
7

82
8

На основу детаљне анализе научноистраживачког рада и вредновања квалитета

објављених

радова,

Комисија

за

избор

др

Миљана

Милошевића,

дипломираног

машинског инжењера, научног сарадника , ко нстатује да кандидат испуњава с ве услове

дефинисане Законом о научноистраживачкој делатности и Прав илником о поступку и
начину

вредновања

и

квантитативном

исказивању

научноистраживачких

резултата

истраживача за избор у звање в иш и научни сарадни к и предлаже Наставно-научном

већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да изабере именованог
у з вање в иши н аучни с а рад ни к.

У Крагујевцу,

15.10.2020.

Ненад Филиповић, ред. проф
Факултет инжењерских наука,Унивезитет у рагуј евцу
Научна област : Примењена механика,
примењена информатика _иЈачу11арско инЈЈСењерство,

,/}/д_rzиТ
др Горда на Јовичић, р ед. проф .

Факултет инжењерских наука,Унивезитет у Крагујевцу
Научна област : Примењена механика

~QJU~

д р Радослав Стојић , ред. проф.

Универзитет Метрополитан Београд
Научна област : Рачунарске науке

•

Фд~ffl жi:њЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕ'РЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Наз ив института

-

факултета који подноси захтев:

Бp.({Jl~L\ ]_ -р]_ 7

Факултет инжењерски х наука,
Универзитет у Крагујевацу

_ _/ 7 _,( О

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДА ТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНО

1

20-2,,

.Р.1\ Г.Х ЈАЕВАЦ

:iНАЊ

Општи подаци о кандидату

Име и през име :

Миљан Милошевић

Годи н а рођења:

1984.
0111984720021

ЈМБГ :

Назив институције у којој је кандидат стално запослен :

Институт за информационе технологије, Универзитет у Крагујевцу

(70%)
(30%)

Факултет информационих технологија, Универзитет Метрополитан
Диплом ирао:

год ина :

2008

факултет: Машински , Универзитет у Крагујевцу

20 12

ф акултет: ФИН, Универз итет у Крагујевцу

Магистрирао: година:
Докторирао :

год ин а:

фа култет:

Постојеће научно зва ње:

Научни сарадник

Научно з вање које се тражи:

Виши научни сарадник

Област науке у кој ој се тражи звање:

Техничко-технолошке науке

Грана науке у којој се тражи з вање:

Рачунарство и информатика

Н аучна дисципл ин а у кој ој се траж и з вање :

Примењена информатика и
Рачунарско инжењерство

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује:
Матични научни одбор за

електронику, телекомуникације и
информационе технологије

11

Датум избора у научно звање:

Научни сарадни к:

111

23. 12.2015.

Научно-истраживачки резултати (прилог

1 и 2 правилника):

1. Монографиј е, мон о графске студиј е, тематск и зборници , лексикографске и
картографске публикације међународног зн ачаја (уз доношење на увид) (М 1О):
број

вред н ост

уку пно

Mll =
М1 2 =
Мl З

=

М14 =
М15

М16

=
=

М17 =

1
4

7
4

7
16

rод

2
М18

2 . Радови

=

објављени у научним часописима међународног значаја (М20):
број

вредност

укупно

М21а =

4

10

М21

=

3

М22 =

3
1

8
5
3

40
24
15

М23

=

3

М24 =
М25

=

М26=
М27=

М28=

3.

Зборници са међународних научних скупова (МЗО):

МЗl

број

вредност

2
13

1
0,5

укупно

=

МЗ2=
мзз =

МЗ4 =
МЗ5

2
6,5

=

М36=

4.

Националне монографије, тематски зборници , лексикографске и картографске

публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикациј е (М40):
број
М41

вредност

укупно

=

М42 =
М43

=

М44 =
М45=
М46=
М47 =
М48 =

М49=

5. Часописи националног з начаја (М50):

М51

М52 =
М53

број

вредност

укупно

4

1,5

6

=

=

4
број

М108

вредност

укуп но

=

М109 =

Ml 10 =
Ml 11 =
Ml 12 =
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
ПОЈЕДИНАЧНИХ НАУЧНИХ ЗВАЊА

за

техничко-технолошке и

б иотехничке

науке

Диференцијални
услов -

потребн о

Од првог избора у

најмање ХХ поена ,

претходно

који треба да припадају следећим

звање

до избора у звање

Је

да

ка н ди дат

има

Неопходно

Остварено

категоријама

научни сарадник

Виши научни
сарадник

Обавезн и

(1)

Укупно

М 1 О+М20+МЗ1 + М32+ МЗЗ+ М41 +

M42+M5l +M80+M90+M100
Обавез ни

(2)

М21 +М22+М23 + М8 1- 83 + М90-

96+М 1 О 1 -1ОЗ + М108
Обавезни
Обавезни

(2)* 1
(2)*2

М21 + М22+ М23
М81-83+М90-96+ М 1О1-1О З+М108

IV

Квалитативна оцена научног до приноса (прилог

1.

Показатељ и успеха у научном раду:

(Награде

и

приз нања за

н аучн и

рад додељене

50

128.3

40

115

22

90

11
7

82
8

1 правилника):

од стране

релевантни х

научних

институција и др уштава; уводна предавања на научним ко нференцијама и друга
предавања по п оз иву; чланства у одборима међ у н ародних научни х конференција;
чланства у одборима научних друштава ; ч ла н ства у уређивачким одборима часописа,
уређивање монографија, рецензије научних радова и пројеката)
Миљан Милошевић ј е чла н:
а) Српс ко г дру штва за рачунск у механ ику

б) С рпско г друштва за механику (Члан надзорног одбора
У правног одбора,

201 7-2019,

20 19-)

в) Друштва инжењера и техничара града Крагујевца
г) Европског удружења за примењене рачунске методе
Кандидат је рецензирао научне радове за следеће часопи се са

(ECCOMAS)

JCR-SC I л исте:

Члан

3
М54

=

М55

=

М56=

6. Зборници

скупова националног зна чаја (МбО):
број

вредн ост

4

0,2

укупно

Мб! =

М62

=

МбЗ

=

М64=

0,8

М65=

Мбб =

1.

Магистарске и докто рске тезе (М70):
број
М71

вредност

укупно

=

М72=

2.

Тех ничка и развој н а решења (М80)
број

М81
М82

=
=

М83

=

1

вред 11ост

8

укупно

8

М84 =
М85

=

М86=

3.

Патенти , ауторске изложбе, тестови (М90):
број

1О.

М91

=

М92

=

М93

=

вредност

укупно

Из ведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустос ки рад од

међународног з начаја (М 1ОО) :
број
М\01

врел. ност

укупно

=

М102=

МIОЗ =
М104=
М105

=
М106 =
М107=

11 . И з веде на дела,

награде, студије, изложбе од националног з начаја (М 1ОО):

;

5
Computer Meth ods in Applied Mechanics and Engineering (ISSN 1617-7959;
IF=2.829; М21а) - 1 ре ценз и ран рад
lnternational Journal for Numerica l Methods in Biomedical Engineering (JSSN 17468094; IF=2.943; М21) - 1 рецензиран рад
Кандидат је рецензирао и радове за национал ни ч асоп ис:

Jouг11al

2.

of the

SerЬia11

Soc iety for Computational Mechanics - 9

ре ценз ираних радова

Анга:жованост у развоју услова за н аучни рад, образовању и формирању
научних кадрова:

(Допринос развоју нау ке у земљ и ; менторство при изради мастер, магистарских и
докторских

радова,

руко вођење

специјалистич ким

радовима;

педагошки

рад;

међу народна сарадња ; организациј а н ау чни х скупова)

2.1

Допринос раз воју науке у земљи

Др Ми љан

Милошевић се бави

научно-истраживачким радом у области

нумеричких метода, компјутерског моделирања и симулација , и примене методе
коначних

елемената

биомедицинск ом

врхунским

у

решавању

инжењерин гу.

међ ународним

Из

поља

ови х

часописима

и

са

применом

у

истраживања проистекл и

ф изичких

су радови

у

радови

величина

у

истакнутим

међународним

часописима . Др Миљан Ми лошеви ћ је до сада постигао значајне резултате у научно

истраживачком

раду,

монографијама

међународног

часописима,

14

што

је

вери фи ковано

карактера ,

обј ављивањем

научна

23

рада

поглавља

6
у

у

међународним

нау чних радова у домаћим часописима, док је са

40

сао пштења

у чествовао на ску повима међ у народн о г и националног карактера. Сви резултати
кандидата усмерени су ка примени методе коначних ел емената у биомедицинском
инжењерству.

2.2.

Учешће у формирању научно- истраживачког подмл атка

Др Миљан Милошевић активно и непосредно учествује у раду са студентима
докторских студија на Факултету инжењерских наука, Универзитета у Крагуј евцу.

Кандидат ј е тренутн о члан две комисије за оце ну подобности теме докторанада
В ладим ира

Ге роско г

и

Богдана

Мил ићевића,

док је

предложен

за

коментара

до кторанда Влад имира Сим ића. Са свим поменутим студентима докторских студиј а
има објављен

вел ики

број

нау чни х

радова са

С ЦИ

листе,

и

има

заједничка

саопштења на међу народним и националним скуповима, што се може и видети из

библио графиј е .
Др Миљан Мило шевић ј е у току докторских студија био ангажован као
сарадник у настави на Факултету ин же њерских н ау ка, Универзитета у Крагујевцу н а

предм етима Рачунарски алати

2012)

и

Програмски

(2008-201 2),

језици(20 1 О) .

На

Електротехника са електроником
Ф акултету

инормационих

(2008-

технологија,

Универзитета Метрополитан у Београду, на коме ради као ванредни професор ,

,,

6
тренутно држи наставу на предметима: Ц/Ц++ програмски језик (ОАС,
Алгоритми и структуре података (ОАС,
Програмирање ЗД игара (ОАС,

),

(ОАС,

2020-),

201 4-),

20 16-),

20 l 4-),
2016-

Програмирање 2Д игара (ОАС,

Софтверска окружења за развој видео игара

Оцењивање и мерење софтвера(МАС,

2020-).

Био је ментор једног дипломског рада 11 а ОАС, Факултета информационих

технологија, у чествовао је у
у

3

2.3

lО

комисија за одбрану дипломског рада, и учествовао је

комисије за одбрану докторских дисертација.

Међун арод на сарадња
У свом досадашњем научном раду би о је учесник следећих међународних

пројеката:

l. FP7-ICT IP-224297-ARTreat: Multi-level pati ent-specific artery and atherogenesis
model for outcome prediction, decision support treatment, and virtual hand-on training
(09/0 l/08-08/3 l/12) ФП7 пројекат. Координ атор за Србију и научни координатор,
Др Ненад Филиповић , редовни професор. Носилац истражи вања је Универзитет у
Крагујевцу.

2. SEE-GRID2: South-Eastem European Grid-enaЫed elnfrastructure Devclopment 2,
Contract number 031775. Руководилац Др Н ен ад Филип ови ћ, ванр. проф. (20072009).
3. BSEC project: New cardiovascular planning and diagnostic tool for coronary arteries in
BSEC countries using computational simulation, 2009-201 О. Руко водилац Др Нен ад
Филиповић,

ванр.

проф .

Носи лац

истраживања

је

Маш ин ск и

факултет

Крагујевац.

4.

Међународни пројекат: Н 2020

protein mutations

leadiп g

- In ilico tri als for· drug traci ng the effects or sarcomeric
to familial cardiomyopathy (2018-2021 ), Ру ковод илац пројекта

и координатор за Србију др Ненад Фил иповић , редовн и професо р

5.

Међународни пројекат: Н2020 111-silico trial s for drug-eluting BVS design,
development and evaluation (2017-2020), Координатор за Србију др Ненад Филиповић ,

редовн и професор
Боравио

је

на

Техноло шком

Институту

Нортвсстерн

(Technological Instilule а/ N01·1h,vestem Uniersity) у
20.05.2011), ради усавршавања везаног за методе

Еванстону,
транспорта

Универзитета
САД
у

(01.02 -

биоло шким

системима.

3.

Организац ија научног рада :

(Руковођење пројектима , потпрој ектима и задацима; тех нолошки п роје кти, патенти,
иновације

и

резултати

п римењени

у

пракси ;

руковође ње

научни м

и

стручним

друштвима; значајне акти в ности у комисијама и телима Ми нистарства за науку и
технолошки

развој

и

тел и ма других

руковођење научним и н ституцијама)

м и нистарстав а

везаних

за

науч н у

делат ност;

7
Др Миљан Милошевић је био представник Српско г друштва за рачунску
механику у Одбору младих истраживача

(YIC)
рачунске методе (ECCOMAS) (2014-2019), био
друштва за механику (20 17-20 19), а тренутно
друштва за механику (2019-)

4.

европског удружења за примењене
је члан надзорног одбора Српског
је члан управног одбора Српског

Квал итет научн их резултата :

(Утицајност;

параметри квалитета часописа и позитивна цитираност кандидатових

радова; ефективни број радова и број радова нормиран на основу броја коаутора;
степен самосталности и степен у чешћа у реализацији радова у научним центрима у
земљи и

инхостра нству;

доприн ос

кандидата реализациј и

коауторских радова;

з начај радова)

4.1

Поз ити вн а цити р а ност кандидатових радова

Укупан број цитата научних радова др Миљана Милошевића је :

•

277 -

извор

Scopus; Н- индекс 9

(без аутоцитата)

Уку пна цитираност радова након претходног избора до октобра
без

54,

аутоцитата .

Досадашњи

остварени

број

2020.

цитата

године износи

радова

кандидата

недвосмисл е н о у казуј е да кан дидат објављује радо ве који п рате светске трендове и

правце раз воја у области интересовања и н ау чног рада.

4.2

Углед и утицајн о ст публика циј а у којима су објављ ени кандидатови радови

Утицајност научних резултата др Миљана Милошевића се огледа у квалитету
објавље ни х радова.

У м еродав н ом

изборном

периоду

(24. 12.20 15.-2020.),

након

избора у нау чно з вање научни сарадник, кандидат др Миљан Милошевић објавио је
укупно

референци , од који х су :

40

вредности категорије М2 1 а,

М2 1 ,

3

4

рада у м еђународном часопису изузетних

рада у врхунском међународном часопису категорије

3 рада у истакнутом међународном часопису категорије М22 , 1 рад у

међународном часо пису категориј е М23. У Библиографији дати су радови који јасно

указуј у на з начај остварених резултата. П росечан фактор утицаја часописа у којима
је кандидат објавио радове ј е

3,966

изузетн о

у

ви сок

резултат

(остваре ни максимум је

домен у

надлежности

7.786),

МНО

што представља

за

електронику,

телекому никације и инф ормацион е технологије.

Поред ових значајних научноистраживачких резултата на међународном нивоу ,
остварених у меродавном изборном периоду, кандидат је обј авио једно поглавље у

књизи

Ml1

катего риј е МI З,

4

по главља у књизи М12 категорије М14 ,

конференцијама међ у н ародно г з н ачаја (МЗЗ и М34),

4

15

радова на

рада у часопису националног

з начаја М52 , као и једно тех ничко решење примењено н а међу н ародном нивоу М8 1 .

4.3

Степ ен самостал н ости и степе н учешћ а у реализацији радов а у научни м

ц е н т р има у земљ и и ино стр а н ству

8

Сви радови

кандидата су

из области

нумерички х

симулација и/или

сложених

експерименталних истраживања у техничко-технолошким и биотехничким наукама.

Анализа свих публикованих радова током целе научне каријере показује да се др
Миљан Милошевић појављуј е као први или други аутор на

објављених радова,

(18,35%

као први аутор и

52%

67%

од у купног броја

као други аутор) . У претходном

изборном периоду (до стицања звања научни сарадник) , кандидат се појављивао као

први или други аутор на
аутор и

42%

57%

од укупног броја објављених радова,

(15%

као први

као други аутор) . Анализа радова публикованих у меродавном изборном

периоду показује да се кандидат појављује као први или други аутор на
укупног броја објављених радова,

(20%

као п р ви аутор и

65%

85 %

од

као други аутор), с тим

што је у меродовном изборн ом цикл усу кандидат први аутор на три рада ранга М21 а
и М21, што је значајно побољшање у односу на период када ј е биран у научно звање
научни сарадник.

Узимајући све наведене чи њенице у обзир, може да се закључи да Је кандидат
показао висок степен самосталности у научноистраживачком р аду.

4.4 Допринос
Код

11

кандидата реализ ацији коауторс ких радов а

радова категориј е М20 објављених након избора у научно з вање научни

сарадник, кандидат је на

3

рада први аутор, док је на

7

радова други аутор. У

радовима на којима је први аутор кандидат дао највећи допринос у извођењу
прорачуна, анализи и обради добијених резултата, као и у п исању самих радова, док
је код осталих радова дао највећи допринос у извођењу нумеричких прорачуна, а

значајан допринос је дао у развоју нумеричких модел а и анализи резултата.

V

Оцена комисије о научном доприносу ка ндидата са образложењем :

Др

Миљан

Милошеви ћ

СВОЈИМ

досадашњим

радом

показао

је

да

поседује

компетентност, креативн ост и стручност за н аучноистраживачки рад . Кандидат је
током свог научноистраживачког рада

кор и стио

н умеричке методе

из области

механике и инжењерства и успешно их применио у биомедицини . Комисија истиче да
је кандидат у току свог научноистраживачког рада посебан допринос дао:

•

развоју метода, алгоритама и софтвера за нумеричко моделирање дифузије у
нан о каналима ,

•

развоју хијерархијског модела и софтве ра за н у меричко моделирање дифузије
у комплексн им биоло шким системима,

•

развоју метода, алгоритама и софтвера за нумери чко моделирање кретања
деформабилних тела различитих димензија и облика у флуиду ,

•

испитивању кретања нано честица различитих облика у флуиду,

".'

.
9
•

оптимизациЈИ

п ри

прој ектовању микрочипова за сепарацију канцерозних

ћелиј а у крви .

•

Развоју

композитног дистри бу ираног

коначног

елемента

(такозвани

МК

трансп ортни модел)

На основу остварених резултата може се закљу чити да се др Ми љан Милошевић
показао веома усп ешно у свом досадашњем научно-истраживачком рад. У оквиру
свог

нау чноистраживач ког рада, др Ми љан

Милошеви ћ је учествовао на више

домаћи х и ме ђународн и х и страживачких прој еката. Кандидат је као коаутор и аутор
објавио

6

поглавља у монографијама међународног карактера,

међународни м часописима,

14

23

научна рада у

нау чни х радова у домаћим часописи ма, док је са

40

саопштења учествовао на скуп овим а међународн ог и националног карактера. Према
бази

Scopus, остварио је 9 h-index поена
имају 277 цитата (без аутоцитата). Од

(без аутоцитата) , и његови научни резултати

нај з начајнијих научних радо ва у којима је

доминантан допринос кандидата др Миљана Милошевића у периоду меродавном за

избор у звање виши научни сарадник,

изузетних вредности (М2 1 а),

2

1 рад је

публикован у међународном часопису

рада су публикована у врхунским међународним

часописима (М2 1 ), а сви часописи имају импакт фактор

(IF)

преко

3,5.

На основу детаљне анализе досадашњег рада и резултата које је постигао у
п ретходн ом

периоду до да нас,

чланови

Комисије за избор сматрају да Миљан

Милошевић испуњава све услове по критеријумима за стицање и предлаже Наставно
научном веhу Ф акултета инжењерских наука Универз итета у Крагујевцу да изабере
именованог у з вање виши н ау ч ни с а р адни к.

У Крагујевцу,

15.10.2020.

ен ад Филиповић , р е

.

пр оф .

Факултет инжењерских наука,Унивезитет у Крагуј евцу
Научна област: Примењена механика,

примењена информатика и рачунарско ин:жењерство,

