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Војислав Милтеновић је тренутно шеф одељења Smart office 1 Иновационог 
центра Универзитета у Нишу - ИЦУН. Досадашње ангажовање: Руководилац 
службе развоја и изградње фабрике пластифицираних лимова у металској 
индустрији “Леминд” Лесковац; Редовни професор Машинског факултета у Нишу; 
Гостујући професор на Fachhochschule Wilhelmshaven - СР Немачка; Шеф катедре 
за Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Председник Асоцијације за 
Дизајн, Елементе и Конструкције (АДЕКО). Током више од 30 година бави се 
истраживањима у области машински елементи, машинске конструкције, 
пројектовање, конструисање и развој производа, иновације и иновативна 
конструкциона решења, инжењеринг паметних производа и услуга.  
 

Учесник је или руководилац 20 научних пројеката и координатор 34 стручна 

пројекта. Био је координатор 4 међународна пројекта. Публиковао је преко 170 

радова у међународним часописима и научним конференцијама. Аутор је 14 

универзитетских књига. Био је ментор 5 докторских и 11 магистарских радова. 

Има искуства у примени креативних и иновативних техника за 

мултидисциплинарну примену напредних технологија у развоју производа.  

Учествује и руководи у бројним развојним пројектима сарадње са привредом. 
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Presently serves as a Chief of the Smart office 1 of the Inovation Center of the 
University in Niš (ICUN). Previous position: Head of  installation of  Factory of 
plasificated iron plates in metal industry “Lemind” Leskovac;  Full Professor of Faculty 
of mechanical engineering, Niš; Visiting Professor of Fachhochschule Wilhelmshaven - 
FR Germany; Head of the Department for mechanical constructions, development and 
engineering; President of Association for Design, Elements and Constructions. For 
more than 30 years has been engaged in research in the field of machine elements, 
machine design, product design and development, innovations and innovative 
construction solutions, smart products and services engineering. 

 
Participant or manager of 20 scientific projects of national importance and coordinator 
of 34 expert projects. Coordinator of 4 international projects. Published over 170 
papers in international journals and scientific conferences. Author of 14 university 
books. Mentor of 5 doctoral and 11 magister theses.  Experience in the application of 
creative and innovative techniques for the multidisciplinary application of advanced 
technologies in product development. Also, a coordinator and participant numerous 
development projects of cooperation with the industry. 

 


