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YHIIBEP3IITET Y HI,IMY
IPIrPOAHO-MATEMATT{qKrr @AKyJTTET
Bumerpa4crca 33
H Id III

U3BEIIITAJ
o nplrjan,reHI,IM KaHAIrAarLrMa Ha KoHKypc

sa nr6op jegnor HacraBHI{Ka y 3BaBe AoIIeHTa

3a yrxy HayqHy o6racr Mateprarraxa

I rIOAArIrr O KOHKyPCy, KOMIICVIJVT rr KAHAI4AATT,IMA

1. ,[aryna r.r Mecro o6janmunarba KoHKypca: r]Icr "IIocJroBu", HaqlaoHalne cryN6e sa

3arour,.baBame Peny6::ure Cp6uje 6poj 734, oa 19, 07 .2017 " roAVHe.

2. Epoj HacraBHHKa xojra ce 6upa, ca Ha3HaKoM 3Batba I{ Ha3I,IB yxce HayrrHe odlac-rra ga

xojy je pacnucaH KoHKypc: je4an HacraBHHK y 3Balbe AoIIeHra 3a yxy Ha) IHy o6lacr
M am e u amurc a a a flpupo.qH o -M areM arrlqKo M S axylrery y Huuty.

3. Oprau n AaryM AoHorrren,a oA,'ryKe o QopmrapaH,y KoMlrcIaje sa npuupeuy urneurraja
3a lls6op HacraBHrrKa: Hayruo-crpyruo sehe 3a npvpoAHo-MareMaruqKe HayKe

Yuunepaurera y Hraury, o.(JryKa 6poj 8/17-01-008117-020 ca cegulEqe o.{pxaHe 25.09"2017.
ro,u.{He.

4. Koulrcuja:
o Ip Bnaguurlrp Paxovennh, peAoBHr4 uporfecop llprapoguo-MareMarilt{Kor

Qary:rrera y Hzruy, Iorr{cHH qnan CAHV, )DKa HafIHa o6lacr Mareuarura

o Ap fpaguuzp Mulonauonuh, pe.qoBHr{ rrJraH CAHy, }DKa Ha)qHa o6lacr
Mareuarzxa

. ,{p Jburr,a:ua fajnh, peloBHr.r npo$ecop flprapo4lro-MareMarlzrlror $axyntera y
HoeoN,I Cary, )rxa Ha)qHa o6lacr Mareuarzxa

o ,4p Bla4uulrp llaalonuh, BaHpeAHr{ upofrecop flpnpogiro-MareMarl{rlKor

$ary:rrera y Hutuy, yxa Hayr{Ha o6lacr Mareuarzra

5. llpujan,'reHIr KaHAH g^a'rvi

1. Ap Mapuja I-{nerxoeuh, ac}rcreHr llpupogHo-MareMarl4rlKor Sary:rrera y Huury

II EI4OTPAOCKT,I IOAAIII,I O KAHAIIAATy

1. I{ue, cpeArr,e cJroBo Ir rp$IrMe: Mapuja C.I{nemonuh

2. 3narre: .(oKTop MareMarlruKl4x Halr(a

2.1.[arywu Mecro po!er+,a, aApeca: 04.10"1989, Cypgy:ruqa;,{paruurelfserronuha55l15,
Huru

3. Cagarurre 3a[ocJrer*e: acvcreHr llpupo.uHo-MareMarl{uror rfaxynrera y Huury, yxa
Hay{Ha o6lacr Mareuaruxa.



4. OcHosHe aKaAeMcKe cryguje

5.1 foauna yrrca I{ 3aBplrrerxa ocHoBHI{x cry.uuja: 2007- 2010"

5.2 CryAujcna rpyna, Qary"rrer u yHLIBep3IITeT Ha ocHoBHIIM cry,Uujaua:
Marelrarura, ,(enapruan 3a MareMarr.rKy, flpupo4uo-MareMarl4qKl4 $arylrer,
Yuaeepsurer y Huuly

5.3 llpoce.rHa oIIeHa Ha ocHoBHInu crygujarua: 10,00

5.4 ECfIE: 180

6 flur,roncre aKaAeMcKe cryll{ie
6.1 folusa ynuca r.r 3aBprrrerKa ArrrrJroMcKlrx aKaAeMcKIrx cryArria: 2010'2012.

6.2 Cryrujcxa rpyra, Qarcylrer r{ yHrrBep3lrrer Ha MarrrcrapcxlrM cry,Uujaua:
Marenaarura, flenapruau 3a MareMarr.IKy, Ilpupo.quo-MareMarI{tIK}I {arylter,
Yuurepsurer y Hrzury

6.3 llpocevHa oIIeHa Ha AI{nJroMcKHM aKaAeMcKI'rM cryAlajanra: 10,00

6.4 Hauos Macrep paga: Marpuuue ueje.quaxocrrl

6.5 ECfIE: 133,5

7 {orcropcxaAlrcepraquja
7.1 (Darcynrer, yHr.rBep3rrrer rr ro.qrrHa og6pane AoKTopcKe Al{cepralluje: flpttpogtto-

M areM arl'Mrcu $ axy:ner, YHurepsl4rer y H4uuy, 20 I 7 .

7.2lJacilos AoKTopcKe Ar.rceprarlrrje: Fixed point theorems of Perov type (Ourcue
rauKe 3a npecnllKar,alua lleponor rNna)

7.3 Hay.ura o6lacr AoKTopcKe Alrcepralluje: Mareltarura

III KPETAIbE Y TIPO'DECI4OHANHOM PAAY

1. llprapoaHo-MareMarnvxu tfaxynrer y Hrauy, [enapruaH 3a MareMarvKy, capaAHux,2012-

20t3.,
2. flpupogno-MareMarvuxu $arylrer y Huruy, .{enapruaH 3a MareMaruKy, acplcreHr, 2013-

AA}]AA

3. frarr,rua:zja Ceerosap Mapxouuh, Huut, OmeAHo oAeJBeILe 3a )rIeHI{Ke VII u VIII pa-:pega

HaAapeHe 3a MareMar uxy, 201 2' aauac

IV HACTABHI,I PAA

IV.1. Bex6e Ha ocHoBHI,IM aKaAeMcKLrM crylujaua:

1. Jluueapua anee6pa(Mareuarura),
2. Veod y mononozujy (Mareuarrzra),

IV.2. Bex6e Ha AI,IrrJroMcKIrM aKaAeMcKrtu crylujaua:

1. MameuamuuKa loauKo (Marenlarrar<a)

2. Teopuja $urccue mauKe u npu^,teHe (Marerr,laruxa)

3. Teopuja fiurccue maqKe u npuweHe (Onurra uareltaruxa)
4. Anzedapcxa mononozuj a (Marenrarura)
5. Anze1apcrca mononozuia (Onurra rr,lareuaulra)
6. Teopuja cKynoea (Ourura uarenlaruxa)



7.

8.

Teopuja anpoKctlMayuje u xeadpamypue fiopuyne
Mareuarura y $uuaucujava, Mareuaruxa y $usraqra)
Teopuja anpoKctL\taquje u rceadpamypue $opuyne
Su:uqu)

(llpun,terreua MareMarvKa:

(MareuarzrlKla Mo.{en[ y

1V.3. Ocrare HacraBHe aKTLIBHocrIr:

1. flpe.4rraer Maretrarzra (Anre6pa) y VII u VIII pa3peAy orJIeAHor oAeJbelba aa yrenure VII
u VIII pa3peAa Ha.(apeHe 3a MareMaruKy rIpH furranaszju ,,Cnelosap Maproeuh"

V HAYTIHO-I4 C T PAXI,IBAIIKII PAI

- Easu ce Haf{HrzM rrcrpaxrrBarbr{Ma y o6lacru MareMarI4qKI{x HayKa (reopaja $urcue raqre,

Henr4HeapHa aHailLr3a, $ynxquona,rua aua,rusa).

- Ayrop j e u xoayro p 12 aaytur4x paAoBa, urecr o6j aubeHlrx y qacorlacuMa Karerop uje M21 ,

rer y r{aconvcuMa xareropzje ]|d22 uje.{au y qaconucy CAHy rareroprzje M51

- llnrana je 4 caonumema Ha Hay{Hr4M cKynoBI,IMa naelyuapo.[Hor I{ HaUI4oHaJIHor:uauaja.

- OgpNana je 2 npeganama tro no3l4By. i

VI YIIE IIIhE HA HAYIIHO_I,I C TPAXI4BAqKI4M TIPO JEKTI4MA

Ilpojexru Muuucrapcrna o6pasoBalba Ir HayKe Peuy6luxe Cp6lrje:

Ilpo|neuu Henuueapue aHolu3e, Teopuje onepamopa, Tononozuje u nptoteHe (6poj upojexra

17402s)

vrr AoTIPI4HOC AKAAEMCKOJ I4 IIIpIPOJ 3AJEAHI,IqU

1. Yqeurhe y HacraBHHM aKTHBHocrIrMa rcoje ne Hoce ECIIB 6oAoee:

Ilpe4aje Maruaruxy yqeHr4rlr.rMa VII u VIII paspega cueqzjall43oBaHor o,qeJbelLa 3a

raireHroBaHe MareMarr4qape ilpu fnrauaaujv ,,Cnerosap Mapxoauh" y Huury.''Yuecrryje y
paAy raKMr4r{apcKt4x rouucuja Ha olrrrrt4HcKoM, oKpyxHoM Ia ,qpxaBHoM HLIBoy 3a

MareMarr.rrlKa raKMuqerba )n{eHr,rKa ocHoBHI,rx u cpe.Ubllx IIIKoJIa. Yqeccrsogana je y
u:eofemy AoAarHe HacraBe 3a yqeHr.rKe ocHoBHIax il cpellLux urKoJIa y opraHraeaqaju

.{MC-a, noApyxHr{rla Huur. Capa4uux je ua ceuuuapy MareMar}IKe y l4crpaxunauxoj
craHHuH ,,flerHl4qa".

2. Peqeurupa6e v ouerLrrBarr,e paAoBa fi npojercara (uo 3axreBlrMa Apyrux
nncruryuuja):
Peqeusupa paAoBe 3a qaconrce Iranian Journal of Fuzzy Systems, Fixed Point Theory

and Applications, Facta Universitatis. Series: Mathematics and Informatics, Fixed Point

Theory, Journal of Function Spaces, Quaestiones Mathdmaticae, Filomat, Open Mathe-

matics. Advances in the Theory of Nonlinear Analysis and its Application



VIII HAYIIHI4 PAAOBI{

M21 - Paa y BpxyHcKoM qacolrucy ue[yuapoauor suauaja (8 6oaona)

1. M. Cvetkovid, V. Rakodevii, Quasi-contraction of Perov type, App.Math. Com.,237

t20t4).712-722.

2. M. Cvetkovid, V. Rakodevii, Exstensions of Perov theorem, Carpathian J. Math., 31

(2015), r 81-1 88.

3. M. Cvetkovi6, V. R.akodevii, Fisher quasi-contraction of Perov type,Nonhnear Convex.

Anal., 16 (2015), 339-352.

4. M. Cvetkovid, V. Rakodevii, Billy E. Rhoades, Fixed point theorems for contractive
mappings of Perov /ype, Nonlinear Convex. Anal., 16 (2015),2117-2127.

5. M. Cvetkovid, E. Karapinar, V. Rakodevid, Some fixed point results on quasi-b-metric like
spaces, J. Inequal. Appl., (2015), 2015:374

6. D. Ilii, M. Cvetkovid, Lj. Gaji6, V" Rakodevi6, Fixed points of sequence of Cirit
generalized contractions of Perov type,}r4editen. J. Math ., 13 (2016),3921-3937 .

M23 - Paa y rrcramHyroM qacorucy ue[yuapoAHor aHavaja (5 6olona)

7. M. Cvetkovid, V. Rakodevid, Common fixed point results for mappings of Perov type,

Math. Nach., 288 (2015), 1 873-1 890.

8. P, S. Stanimirovii, D. Pappas, V. N. Katsikis, M. Cvetkovid, Outer inverse restricted by a

linear system, Linear Multilinear Algebra, 63(2015), 2461-2493.

9. M. Cvetkovi{ Operatorial contractions on solid cone metric spaces, Nonlinear Convex.
Anal. 17 (2016), 1399-1408.

10. X. Wang, H. Ma, M. Cvetkoyi(, A Note on the perturbation bounds of t4r-weighted drazin
inverse of linear operator in Banach space, Filomat, 13 (2017),505-511.

11.M. Cvetkovi6, On the equivalence between Perov Jixed point theorem and Banach

contraction principle, Filomat, 31 :ll (2017), 3137-3146.

M51 - Paa y BpxyHcKHM rracoruclrMa HaIIIroHa,rHor suauaj a (2 6ona)

12.M, Cvetkovi6, V. Rakodevi6, Fixed point of mappings of Perov typefor w-cone distance,

Bul. Cl. Sci. Math. Nat. Sci. Math, 40 (2015),57-71.



IX AOKTOPCKA IIICEPTAIII{JA, MACTEP PAA

M71 Oa6parteHa AoKTopcKa Al,Iceprallrria (6 6olosa)
13. Mapuja C. I-{eerxoerah, Fixed point theorems of Perov type (@ut<cue maqKe 3a

npecJtuKa7atua Ilepoeoz muna), flomopcxa Ancepra\rrJa, Ilpzpo4tto-MareMarllUKl{

Sary:rrer, Yuunepsurer y Huttty,2017 .

nt72 Ot6parbeH Macrep paa (3 6oaa)
14. Mapuja C. I-{nerxoawh, Mampuuue uejeduaKocmlt) Macrep pag, IIpupoAHo-MareMarI'IqKI'I

Sarylrer, Vnunepsurer y Huruy, 2012.

X CAOTIIITEIbA HA HA)^IHI4M CKYIOBIZMA

M34-CaonIIITeIba ca uelyuapoAHor cKyIIa ruTaMIIaHo y H3BoAy (0.5 6ogona)

1. M. Cvetkovii, V. Rakodevii, Fixedpoint theorems of mappings of Perov type,

International Conference on Fixed Point Theory and Applications,20-24.07"2015.,

Istanbul, Turkey

2. M. Cvetkovii, V. Rakodevi6, (llam's stability of mappings of Perov type, Conference on

Ulam's ffie stability, 04-09.07 "2016., Cluj-Napoca, Romania

3. M. Cvetkovi6, V. Rakodevid, Quasi-contraction of Perov type, Tth European Congress of
Mathematics, 18-22.07 .2016., Berlin, Germany

4. M. Cvetkovii, V. Rakodevic, Fixed point theorems of Perov type and Ulam's stability,Xlx
Geometrical Seminar, 28.08.- 04.09.2016. Zlatibor, Serbia, Workshop: The perturbation of
the generalized inverses, geometric structures, fixed point theory and applications

xI TIPEAABAIbA IIO rIO3[IBv

1. Univesitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca, Romania, 2016.

2. University of New South Wales, Sydney, Australia, 2017.

xII rIHAEKC KOMIETEHTHOCTI,I

KATEfOPIIJA
EPOJ

IIYEI},I-
KAUT4JA

NYEJII4KA-
rIr4JE

BPOJ IIOEHA

M2la (10 6oaosa) 0 0

M21 (8 6onona) 6 t-6. 48

l/I22 (5 6o.{oea) 5 7 -11 25

YKYIIHO *}l42la-M23: t1 1-1 I 73

M51 (2 6oaa) 12. 2

M52 (1.5 6oa) 0 0



YKYIIHO _ M51_M52: I 12. 2

M71 (6 6o.4oaa) I 13. 6

NI72 (3 6oaa) 1 14. J

YKYITHO _M7I+M72: 2 13-r4. 9

YKYfIHO: 14 1-14. 84

XIII AHAJII,I3A PAAOBA KAHAI{AATA

1. M. Cvetkovid, V. Rakodevii, Quasi-contraction of Perov type, App. Math. Com, 237
(2014),712-722.
llojau KBa3uKoHrparqraje je npomupeH yro!erreu oneparopa yMecro KoHcraHre rrpu qeMy

je nocrr.rarpaH KoHycHr{ MerpvrrKr4 npocrop. Ha raj HaqI{H cy oBHM pa.qoM o6je.qurreurE cell
rrperxoAHo [pe3eHToBaHil pe3ynrarr{ Be3aHr{ 3a hupraheny KBiBI4KoHrpaKIII,Ijy Ha

KoHycHHM, a yjegno H Ha Merpr.rrrKr{M rrpocropt4Ma" Pasuarpauo je u P cnojcreo
KBa3r.{KoHrparqnje Ileporor runa. i

2. M. Cvetkovii, V" Rakodevi6,Exstensions of Perov theorem, Carpathian J. Math.,31 (2015),

181-188.
Kourparquje lleponor rvila Ha KoHycHIaM MerpvqKI4M rlpocropl4Ma cy npBI{ n}T

.qe{zuucaHe y oBoM pa.4y. Er:ucreuqr.rja u jeguucrneHocr Quxcue raqKe 3a oBy KJIacy

lpecnnKaBalLa Ha KoHycHr,rM MerpI4qKI,IM npocTopl4Ma ca KoHycoM ca HeIIpa3HoM

yHyrpaurlLourhy npegcranrsajy rJraBHr4 pe3ynrar oBor paAa. Ilpuronr cy Aarv I{ pe3ynrarl4
sa cnyraj HopManHot KoHycHor flpocropa, Kao LI ocBpr ua Eepzu4eoBe pe3ynrare 3a III[py
Knacy npecJrrrKaBarLa, re rz uoryhe rrpvMeHe. Vrasauo je ua uenorpe6uocr HeKLtx 3axreBa
y llepoooj reopeMrr. Ilpe:euronaHr.r pe3ynraru ornapajy uone ruoryhHocrll :a geramuaja

r,Icrpaxr{Ba}La cJltrqHr/rx KJraca npecJrHKaBama, a yje.quo u no6orsuanajy n yonruranajy
paHzje peynrare Ha KoHycHLIM MerpIIqKlIM rlpocropllMa.

3. M. Cvetkovii, V" Rakodevid, Fisher quasi-contraction of Perov type,Nonlinear Convex.
Anal., 16 (2015), 339-352.
Y osoN{ paAy yBoArz ce OuuepoBa KBa3uKourpaxquja Ileponor rl4na, re ce uora:yje
erszcreuqxja u jeguucrBeHor Suxcue rarrKe oBe KJIace npecnlIKaBarra. I4:yranau je u
oAHoc ocrBapeHr4x pe3yrrrara ca p*ynrarr{Ma Be3aHVM 3a Olaurepony roHgparqujy ira
MerparrKr4M r.r KoHycHrz Merpr4qKuM [pocropr.rMa, Kao z noce6nra cnyrajerz raga je uera
o.q KoHcraHru je4uaxa je1aH. Tnplema cy Aara u y cnytajy ra4a je KoHyc HopManaH.

fio6uj eruu p e3ynraru cy trp HMer6 eHV Ha p elxaBalb e o nep arop cKIax j e4uaulrua.
M. Cvetkovi6, V. Rakodevi6, Billy E. Moades, Fixed point theorems for contractive
mappings of Perov /ype, Nonlinear Convex. Anal., 16 (2015), 2ll7-2127 .

Y osoN{ paxy u3ylm;BaHa cy caojcrna op6ure rpecJlraKaBa}La noA rojzna ce ocrnapyje
ersucreuquja) aJl4 He H1aKHo u jeguHcrneHocr, QuxcHe rarlKe qilMe ce ca r.no6a,tno

4eSuuucaurrx ycnoBa npena3r{ Ha pa3Marpalbe JIoKaJIuzx cnojcraBa KoHTpaKTVBHITTX

npecnr.rKaBarba flepoeor rIIIIa. Hanpan:r,eua je ropenaquja ca pe3ynrarliMa 3a

xourpaxqujy llepoeor rr4rra) a y cKnaly ca rr.IM 4o6zjeHz cy H cnllr{Ha yonrlrerLa
EepuHgeoolrx pe3ynrara, rlocMarpaHo I4cKJB)trI[no ua op6uu4 npecnLIKaBaILa.

M. Cvetkovi6, E. Karapinar, V. Rakodevii, Some fixed point results on quasi-b-metric like
spaces, J. Inequal. Appl., (2015), 2015:374
Ha &-nerpur{KoM rpocropy cy pauuje AoKa3aHe MHore Kracl4qHe reopeMe o tfurcuroj
ralrKrz, arw ce y oBoM pary pa:uarpajy cnoxeHlaju KoHrpaKrI{BH}I ycnoBLI sa (o,y)-

4.

5.



7.

6.

11.

KoHrpaKurrje. AoKa3aHa je eraucreHqraja rprxcrre rar{Ke 3a rpl{ rrana (o,y)-roHrparquje
rruMe cy o6lxnaheuu MHorr{ nperxoAHo o6jae,'reuz pe3ynrarl4. flpegcranrena ay a
rep!ema Be3aHa sa (o,ry)-ronrparqraje ua napquja,ruo ype!eHou b-uerpu.rKoM rlpocropy.
D. Ilii, M. Cvetkovii, Lj. Gaji6, V. Rakodevii, Fixed points of sequence of Cirit
generalized contractions of Perov type, Mediterr. J. Math., 13 (2016) , 3921-3937 .

Y oeoNa paAy ayropu wcrpaxyjy uocrojarre Suxcue raqKe 3a Hlr3oBe rIpecJII{KaBaILa

fleponor rvla rroA pa3nr.rr{r4rt4M KoHTpaKTI.IBHI{M npecnI4KaBa[LI4Ma" ,{rrcryT orarr cy
KoHrpaKrr{BHt4 ycnoBr..r :arrcay o.qHocy ua Quxcno [pecnl{KaBatse vJtu uaruely y3acronHilx
qJraHoBa uusa. OcnproM Ha .{Ba [pecnuKaBa]La Ha[paBJLeHa je eesa ca pe3ynrarl4Ma o
napoBilMa flpecnr4raBawa. flara je eesa ca MHoTL.IM nperxoAHl{M pe3ynrarlznaa y onoj

o6rracru, Kao r,r npllMeHa y peuaBalLy t4HTetpaJIHI,tx je4uauuua.

M. Cvetkovid, V. Rakod evi6, Commonfixed point results for mappings of Perov type,Math.
Nach., 288 (2015), 1873-1890"
Teuarrara oBor pala je n*aua :a yrnplunarre sajeluuuxe QuxcHe raqKe 3a napoBe

lpecnr4KaBarLa, npr4 qeMy cy pe3ynrarl4 Jynra u fiaca u Hauxa [peBe.qeHLI Ha KoHycHLI

Merpur{Kr4 npocrop, atru je AoAarHo yBeAeH oneparop y KoHrpaKrvBHI4 ycnoB. ,{orasaua
je er:rEcreHquja $uxcHe rarrKe 3a nap [pecnuKaBalLa, npu r{eMy cy ycnoBI,I ocra6rsenu
ynolen erra cta6e KoMyrarr{BHocr}r, KoMrraru6uluocrr.r a (E.A.) cnojcraa. Yonrureua je
reopeMa Xapgujau Pogepca lr upuueheuo je ga ce ycnoBld uory ocla6uru y nopelemy ca

Merpr.rqKl4M cnyraj eu.
P. S. Stanimirovii, D. Pappas, V. N. Katsikis, M.'Cvetkovii, Outer inverse restricted by a

I ine ar sy s t e m, Linear Multilinear Algebra, 63 (20 | 5), 246 I -2493 .

V onou paAy ce parrr.rarpajy upo6renu orrruMl{3auIaje nog ogpeleuuu JrLIHeapHIaM

orpaHr..rqer6r4Mar43 rrera flpou3vrlra3v HoBa KJraca reHepanil3oBaHl{x IzHBep3a" V o.4uocy Ha

rro3t4rraBHo ceunge$uut4rHy Marpraqy T ge$uuzure ce T-pecrpI4KoBaHI{ rexI,IHcKI{

,{pasunoe r4HBep3 orreparopa A u uayrarajy ce lberoBa ceojcraa. YxasaHo je n na ne:y
u:nely cfloJr,arlner HHBep3a u petuersa pa3MarpaHor npo6reua. Teopujcru peynrarl4 cy
npoupaheuu aAeKBarHI4M HyMepHqKI4M eKcrIepI{MeHrI4Ma.

M. Cvetkovic, Operatorial conlractions on solid cone metric spaces, Nonlinear Convex.
Anal. 1 7 (2016), 1399-1408
Y ceuN{ [perxoAHr.rM paAoBHMa, KaKo o.q crpaHe oBor ayropa, raKo 14vtua-te, nocuarpau je
HcxJbfrr4Bo orpaHr4r{eH nr,rHeapaH orreparop y yno3l,{ KoHrpaKrI4BHe KoHcraHre. Me!yruu,
y oBoM paAy ce nor<a:yje noA xojurrr ycnoBl4Ma MoxeMo yBecrLI Henl{HeapHo

rrpecJrr{KaBarLe, a La ce yjegno go6ujy eraucreuquja, a cnequjarlHo I{ je4uucrneuocr,

Surcne rarrKe rrocMarpaHor [pecnilKasa]ba. HarpaB,'beHa je xopenaqwja ca panuje

uy6lurcoaaHr4M pe3ynrarkrMau yKa3aHo je ua uumeHl4uy Aa oBLI peynrarl4 rlpeAcrawajy
rf,r.rxoBo yonrxrer$e. 3nauaj eJrr.rMuHr.rcarba nuHeapHocru je npe3eHroBan xpot aAeKBarHe

rrpr4Mepe u uoryhe [pHMeHe.
X. Wang, H. Ma, M. Cvetkovil, A Note on the Perturbation Bounds of W-weighted Drazin
Inyerse of Linear Operator in Banach Space, Filomat, 13 (2017),505-511.
V osor\.{ paly ce u:yranajy nepryp6aqujcra ceojcrna W-rexzncror,(pa:nHoBor I{HBep3a

nr.rHeapHor oneparopa na EanaxosoM rrpocropy. [o6ujeHe cy tpopnayne 3a IBparryHaBaILe

W-rexuncror,(pa":unoBor r.ruBep3a [pr4 r{eMy ce HaMerHyrLI ycnoBu oAHoce Ha cnlary I{nI4

HopMy [ocMarpaHr{x oleparopa. Ilpegcranrsena je I.I eKcrlJ]I{qurua $opruyla 3a paqyHalse

(A+E)a,wnpla rreMy cy A z E orpauuueHr4 nr,rHeapHu oleparopu ua EanaxoBoM flpocropy.
M. Cvetkovic, On the equivalence between Perov fixed point theorem and Banach contra-
ction principle, Filomat, 3l ll (2017), 3137-3146.
Ooryc je ua xopelaquju usruefy pe3ynrara flepoaor.rl{rla Ha HopManHLIM KoHycHLIM

Merpr4qKr{M npocropuMa, Ilepore reopeMe u EaHaxoee reopeMe. IlorasaHo je ga ueru
AenoBr4 llepoee reopeMe, ogpeleuurr,r peHopMu3arlujava, flpolr3una3e Ias EaHaxone

reopeMe, arkt Lt Aa ce yoqeHe npolleHe He Mory Lo6utu aKo ce, yMecro oneparopa,

8.

9"

10.



nocMaTpa rberoBa HopMa y yno3ll KoHt'paKrLIBHe KoHcraHre. OBa pa3Marpalsa cy

rlorKpenr'beHa rrpr4Mepr4Ma Kojr,r HafnarxaBajy MoryhHocrlI [pI{MeHe flepoBe reopeMe y
cn)^{ajeBI,IMAKaI.a ce BaHaxoBa reopeMa He Moxe npHMeHI{rH.

12.M. Cvetkovi6, V. Rakodevil, Fixed point of mappings of Perov type for o-cone distance,

Bul. Cl" Sci. Math. Nat. Sci. Math, 40 (2015),57-71.

Aesgnuqflja cg-KoHycHor pacrojama onaoryhu:ra je ya ce y oBoM paqy rrcYlrernajy ceojcma
rrpecJrr4xaBana lleporor rr{ra na roj KJIacH npocropa. ,{oxa:aHa je eraucreuqraja rpuxcue

raqKe 3a npecnr4KaBarba xog rojux je xourparu{BHlr ycJIoB fleponor rl{na pa3Ma:rpaH y
oAHocy Ha o-pacrojarre. Tuue cy yorrrrreHll pe3ynraru Banaxa u o.{rorapajyhe

ercreu:zja Ha rpocropr4Ma ca rrl-pacrojarreu. TeoplrjcKll pe3ynrarv cy nponpaheuu

aAeKBaTHLIM [pI{MepI4Ma.

xrv oTIEHA PE3yJTTATA HAyIIHOT PAAA KAHATTAATA

Kau,quAar Mapuja I{aerxoszh je ny6nuroBana paAoBe y ue!yT rapoAHI4M Ha) rHI4M qaconl4cl{Ma I{3

pr3nrzqurnx o6lacru MareMarraKe rrrro yrasyje Ha ruLIpoK cleKrap uHrepecoBarsa y ctfepu

MareMarr4qxux Halxa. 3nauaj HafrHr{x paAoBa y o6lacru Qraxcue raqKe, a caMLIM 'tr4u 14

og6parrene AoKropcKe gucepraquje, orneAa ce y I4HoBaTIIBHoM flpl4cryfly npo6nenry

KoHTpaKrr{BHr4x rrpecnr4KaBarr,a. Yno!erseu HoBor rl{na rourpaxqzje, KaHALIAarKI4rra je

youurr4na u o6jegunu.lla MHote no3Hare p*ynrare Ir3'oBe o6lactu, orBopl,Ina uoryhHocru sa

LaJba vcrpaxlrBalra Ha oBoM noJby Lt yotilrna ruupoK cnerTap npLIMeHe. PaAosIa Be3aHI4 3a

reHepanucaHe r.{HBep3e yra3yjy na gnojaro I4HrepecoBarre y oroj o6.nactu, raro reopujcKo, raKo

u ua vroryhe rpI4MeHe go6ujeurx pe3ynrara Ha iloJby onruuu:aquje'

Koulrcr-ia cMarpa Ea je HalqHrr paA Ka:tl.u4ara Imy3erHor KBiLIIurera, [poxl4Ma BI4IIre

MareMaruqKr{x ALIcIIHrInr4*a14 ucrcasyje BlIcoK cretreH caMocraJlHocrl{ y paAy.

xv OUEHA IEAATOIIIKOT PAAA KAHIIIAATA II AHTAXOBABA y PA3BOJy
HACTABE rI APvrI4X AKTIIBHOCTH @AKyJITETA

Irlaro ce KaH.4raAar npBr4 nyr 6upa y HacraBHo 3Balbe, AocaAaIIrIbI{ HacraBHo-rIeAaloIIrKr.'I pa,{ je

no6a3ao 3aBr4,[He pe3ynrare. Buureroguurme usno!eme sex6z ua ,{enaprtraHy 3a MareMarl{Ky

flprapoguo-MareMarur{Kor $ary:rrera, re paA ca AeIIoM HaAapeHoM 3a MaeMaruKy y oKBt4py

fraurua:uje ,,Caero3ap Mapxoauh", Kao I,I noApyxHuqe .{pyurBa MareMaTw$pa Cp6uje,
npenopyryjy KaH,qHAara sa oBy ro3r.rqujy ucnyranajyhu .l.r'ar 4. Ilparulnuxd'o 6lzxuu
xpurepujyuvMa3an:6op y 3Balbe HacraBHI4Ka Ynurepsurera y Huury.

XVI MI,IIIJbEIbE KOMIICI4JE O I,ICTIYISEHOCTII YCJIOBA 3A I,I3EOP

Kouucraja r<oucraryje Ia :riaH;.r41ar tp Mapuja I{nerroauh ucnyrrana cBe ycnone npegrufeue
3axoHol,r o Br{coKoM o6pasonany, Craryroru Yuunepsurera y Hrury u Craryrorr,l llpupogtto-
MareMarrlrtrKor Saxynrera y HrEury, xao u Bnuxula rpureprajyMuMa yrrplenuvr oA crpaHe Cesara

Yuunepszrera y Huruy aa us6op y 3Barbe AoIIeHra 3a yxy Ha)qHy o6lacr Maretrarura na

,{enaprrr.r auy 3a Mare Marz ry llpup oAHo -M are Marl{r{ Kor S arcylrera y Huruy'



xvII nPEEflOr KOMI4C[4JE

Kourracr,rja cet u3y3erHilM 3q4oBoncrBoM npq4nare l4s6opnorra adty ['lpupo4tto-MfieMaruqKor

@xymeray Hraury u HayvHo-crpyr.rHoM edry sa npupoAHo-MareMaruqxe nayreYHuBep3rreray
Hruly, AAAp Mapujy l-{aerroauh ras$epey 3BarbeAoqeHra3ayxy HryqHy o6nrr Mareuarrxa
na,[err aprvraHy 3a MereMaril Ky l-1 pra po4no- MareM€nilv xor @rymera y H r uy.

Y Hnuy u Hoaou CaAy,
13.t0.2017.
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Образац број 1.  
Поље природно-математичких наука 
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године утврдило је следећи 

 
П Р Е Д Л О Г  

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА  
 

1. Предлаже се да се Марија Цветковић изабере у звање доцента за ужу научну област Математика за изборни 
период у трајању од пет година. 
2. Декан факултета ће након доношења Одлуке о избору наставника на одговарајућем стручном телу Универзитета 
закључити Уговор о раду са изабраним наставником. 
3. Предлог одлуке доставити Научно-стручном већу за природно-математичке науке, секретару Факултета, Служби 
за опште послове и архиви Факултета. 
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1.1.2. Датум и место рођења 04.10.1989., Сурдулица 
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датум објављивања конкурса 19.07.2017. 

 

1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен 
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науке и технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду кандидат мора бити 
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 ……………………………………………………………………………………………………… 
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4. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ УЧЕСНИЦИМА 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Подаци о Одлуци о именовању Комисије:  
Одлука Научно-стручног већа за природно-математичке науке  
број 8/17-01-008/17-020  од 25.09.2017. године 
 
 Састав комисије: 
 Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у којој је запослен 
1) Др Владимир 

Ракочевић 
Редовни професор 
Дописни члан САНУ 

Математика Природно-математички 
факултет, Универзитет у 
Нишу 
 

2) Др Градимир 
Миловановић 

Редовни професор у 
пензији 
Редовни члан САНУ 

Математика Српска академија наука и 
уметности 

3) Др Љиљана Гајић Редовни професор Математика Природно-математички 
факултет, Универзитет у 
Новом Саду 

4) Др Владимир 
Павловић 

Редовни професор Математика Природно-математички 
факултет, Универзитет у 
Нишу 
 

5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ КОМИСИЈЕ 

5.1. Број пријављених учесника конкурса 
       Један 
5.2. Подаци о осталим пријављеним учесницима конкурса (име и презиме учесника конкурса, назив и 
седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен и радно место) 
       / 
5.3. Датум достављања извештаја комисије 
       20.10.2017. 
5.4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 
        Не 
5.5. Датум стављања извештаја на увид јавности 
       20.10.2017. 
5.6. Начин (место) објављивања 
       Огласна табла, веб сајт Природно-математичког факултета       
       http://linuxpmf.pmf.ni.ac.rs/pmfenterprise/upload/konkursi/1670_r36v0.pdf 
5.7. Приговор на извештај (датум подношења приговора, подаци о подносиоцу приговора)  
        / 
5.8. Датум достављања одговора комисије на приговор 
 



       / 

6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА (унети закључак Комисије и образложење 
изнетог закључка из извештаја Комисије)  

.  

 

   Кандидат Марија Цветковић је публиковала радове у међународним научним 
часописима из различитих области математике што указује на широк спектар 
интересовања у сфери математичких наука. Комисија сматра да је научни рад кандидата 
изузетног квалитета, прожима више математичких дисциплина и исказује висок степен 
самосталности у раду. Иако се кандидат први пут бира у наставно звање, досадашњи 
наставно-педагошки рад је показао завидне резултате. Вишегодишње извођење вежби на 
Департману за математику Природно-математичког факултета, те рад са децом надареном 
за математику у оквиру Гимназије „Светозар Марковић”, као и подружнице Друштва 
математичара Србије, препоручују кандидата за ову позицију испуњавајући члан 4. 
Правилника о ближим критеријумима за избор у звање наставника Универзитета у Нишу. 
 
     Комисија констатује да кандидат др Марија Цветковић испуњава све услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом 
Природно-математичког факултета у Нишу, као и Ближим критеријумима утврђеним од 
стране Сената Универзитета у Нишу за избор у звање доцента за ужу научну област 
Математика на Департману за математику Природно-математичког факултета у Нишу.  
 

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ (Уколико је било више учесника конкурса унети додатно образложење, са 
разлозима због којих је предност за избор у звање наставника дата учеснику конкурса који је 
предложен, у односу на остале учеснике конкурса)  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 

 
 

М.П. 
  ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Марије Цветковић  у звање доцента 
 
 

 
I 

 
Оцена резултата научног, истраживачког, 

односно, уметничког рада кандидата: 
 
 Кандидат Марија Цветковић је публиковала радове у међународним научним 
часописима из различитих области математике што указује на широк спектар 
интересовања у сфери математичких наука. Значај научних радова у области фиксне 
тачке, а самим тим и одбрањене докторске дисертације, огледа се у иновативном 
приступу проблему контрактивних пресликавања. Увођењем новог типа контракције, 
кандидаткиња је уопштила и објединила многе познате резултате из ове области, 
отворила могућности за даља истраживања на овом пољу и уочила широк спектар 
примене. Радови везани за генералисане инверзе указују на двојако интересовање у овој 
области, како теоријско, тако  и на могуће примене добијених резултата на пољу 
оптимизације. Комисија сматра да је научни рад кандидата изузетног квалитета, 
прожима више математичких дисциплина и исказује висок степен самосталности у 
раду. 
  

 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Цветковић  у звање доцента. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
       Проф. др Иван Манчев 
 

       
 
 



 
         На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Марије Цветковић  у звање доцента 
 
 
 

 
I 

 
 

Оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе: 

 
  
 
 Кандидат је учествовао у многим ваннаставним активностима као што су  
чланство у Комисијама за преглед пријемног испита и рангирање кандидата 
пријављених на конкурс за упис на Основне академске студије; чланство у комисијама 
на општинском, окружном и државном нивоу за  такмичења из математике ученика 
основних и средњих школа; учешће на међународним конференцијама; рецензирање и 
оцењивање научних радова; држање предавања по позиву; држање додатне наставе за 
ученике основних и средњих школа у организацији ДМС-а, подружница Ниш; учешће у 
промоцији факултета.  
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Цветковић  у звање доцента. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
      Проф. др Иван Манчев 
 

  
 
 
 



 
 
        На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Марије Цветковић  у звање доцента 
 
 

 
I 

 
 

Оцена резултата педагошког рада кандидата: 
 
   

Иако се кандидат први пут бира у наставно звање, досадашњи наставно-
педагошки рад је показао завидне резултате. Вишегодишње извођење вежби на 
Департману за математику Природно-математичког факултета, те рад са децом 
надареном за математику у оквиру Гимназије „Светозар Марковић”, као и подружнице 
Друштва математичара Србије, препоручују кандидата за ову позицију испуњавајући 
члан 4. Правилника о ближим критеријумима за избор у звање наставника универзитета 
у Нишу. У звању асистента је учествовала у извођењу вежби из предмета Линеарна 
алгебра и Увод у топологију на основним академским студијама, а Теорија фиксне 
тачке и примене, Математичка логика, Теорија скупова, Алгебарска топологија и 
Теорија апроксимације и квадратурне формуле на дипломским академским студијама и 
поседује позитивну оцену наставног рада увидом у студентске анкете. 
 
 
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Цветковић  у звање доцента. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
      Проф. др Иван Манчев 

 
 



 
 
         На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Марије Цветковић  у звање доцента 
 
 

 
I 

 
 

Оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, 
односно уметничко-наставног подмлатка: 

 
  
Учешће у раду семинара Математике при Истраживачкој станици “Петница” и у раду 
Специјализованог одељења за ученике VII и VIII разреда надарене за математику при 
Гимназији “Светозар Марковић” сведочи о учешћу у популарисању математике и 
подстицању младих кадрова заинтересованих за математику. Кандидат такође више 
година учествује у организацији и извођењу додатне наставе за ученике основних и 
средњих школа у Нишу. 
 
 
 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Цветковић  у звање доцента. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
     Проф. др Иван Манчев 
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Hsbopuom eehy
flpupo4no-MareMarl{urcor SarcyJrrera y Huuty

HayuHo-crpyqHoM nehy :a flpnpoAHo-MareMarlrrrre Hayrce

Ynnnepsurera y Hllury

Ha ocHoBy oAny(e Hay+ro-crpf{Hor eeha 3a IrpupoAHo-MareMarl{r{Ke HayKe

Yuznepsurera y Huuy 6poj 8/17-0 l-008177 -021 ot 25. cenreu6pa 2017 . rotutte I{MeHoBaHL{ cMo

3a qJraHoBe Korr,lucuje 3a rrr{carbe usneruraja o npujanrseHlrM y{ecHuuuMa Ha KoHKypcy :a u:6op
jeauor HacraBHrrma y 3Barbe AoueHT 3a ylxy HayqHy o6.racr Teopujcrca Qu:uxa, 3a rlpeAMere:

Bu:ye,.lua KBaHTHa reopuja, Acrpououuja (ua OAC feorpaQuja), Ilporpauucr ratterl{ y

Qll:uqu, Ha lenapruauy 3a Su:urcy llplrpogno-rl.rareMarl{tIKor Qarylrera (IIMO)
YHneep:urera y Hnmy. Ha pacnrrcaHH KoHKlpc, roju je o6jan,'reH 19. jy.na 2017. roluHe y
ny6:ruxaqraju ,,IIocJroBu" 6poj 734, npujasuo ce je4an raH4I{Aar: Ap MuaaH Mulourenuh,
ucrpaxuBarr-caparHuK ua.{enaprrr,taHy 3a Qu:uxy IIM@-a y Huuty.

Ha ocuony yBun'a y KoHKypcHrz rraarepujan, rr AocrynHlrx no.qaraKa, noAHocHMo c:re4ehll

I,I3BEIIITAJ

l. ocHoBHI{ EI4O|PAOCKI4 IIOIAUI4 O KAHAI{AATy

a) JIuuun troAaIIu

Mn:rau Munouresuh poleH je 20. Se6pyapa l98l. roAI'IHe y HrEury. XHsu y Huruy.

6) Iloaauu o o6pasonar+,y

KanAurar je 2010. roAilHe rurnoMzpao Ha.{euapruaHy 3a $u:ury llpupo4uo-
MareMarr.rlrxor @axynrera y Huury ca flpocerlHoM oueHoM 9,13 u reMoM Al{n,roMcKot patra

,,I,luQitamopHu Koc.,\toitorurcu .uode.ryu". ,{oxropcxe cry4uje ua.{enapruaHy 3a $rz:uxy :aepruuo je
ca [poceqHoM oueHoM 9,50 u,qoKropcKy 4uceprauujy ,,IlucptamopHu Koc.\to]torurcu .tlodeilt ca

maxuoHcKu,\r u paduorucKuw noJ'btuta" og6pauuo jyHa je 2017 . roluue.

n) flpoQecuoHarrHa Itapuj epa

Haxos uz6opa y sBarbe ucrpaxuBaq-npunpaBHlrx, Mlrrau Mn,toruesuh je, o4 jauyapa20ll.
roAlrHe, aHraxoBaH ua upojexry MuHucrapcrBa rlpocBere H Ha)'Ke ("Budnuea u .aesudnttea
.uamepuja y 1tucrcurl zanarccujcttra" 6p.OU 176021). Ceurerrl6pa 2014. rolutte u:a6pau je y rsarre
rrcrpaxr{Baq capaAHr{K. Ot 2016. roAuse aHraxoBaH je y ruuna:uju ,,Cnero:ap Maproruh" y
Hlruy sa useoleme HacraBe r{3 [peAMera Modetuparu,e Qtusu4z y O4erelby 3a fIeHrIKe ca

noce6ulrlr cnoco6uocrrrMa 3a $u:ulty.

r) Cnoco6Hocr 3a HacraBHI{ paA

Mnnas Munoureauh je oa 20 ll. roA. aHrzDKoBaH :a n:nofeme sex6u Ha Macrep
aKaAeMcKrrM cty1ujalr,a Qu:uxe ua IIM@-a y Huury, Ha rlpeAMeruwa: Hy"vepuurce uemode y
Qusuqu, Ilpozpattcrcu naKemu y @usuqu u Busyettua KBaHmHq .MexaHuKa. Oa 2015. roAIrHe

aHraxoBaH je sa useoleme pauy,ucnux sex6u LI3 npelwera lfpozpo-vupabe y Qusutyu, ua

OcHosHHra aKaIeMcKrrM cryaujarraa ua flenaprrr,raHy 3a Su:nny. Ol, 2016. roAuHe xaulu4ar je
aHraxoBaH :a nsaoleme eex6u u3 [peAMera Ocuoeu acmpocpusuKe ca acmpo1uonozujo.tu

(Ocuorne aKaAeMcKe cryauje ua ,{enapruary 3a 6uonorzjy), Acmpouo.uuja (Macrep aKaAeMcKe

cryazje Ha flenaprlraHy 3a reorpaSujy) u Ocuoee acmporpusurce (Macrep aKaAeMcKe cry4uje na

lenaprrraaHy sa $u:uxy).
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KauAnAar nocegyje Ir3paxeHy cnoco6uocr 3a HacraBHkr pal, u :uauajHo ne,{arorrrKo
l{cxycrBo xoje je creKao roKoM AocaAarxrrer paAa y HacraBV, mro je norepleHo oueHaMa
cryAeHara y rpouecy ena-ryauuje.

2. IPE|TIEA AOCAIAIilIbE| HAyTIHO| 14 CTPvr{HOf PAAA

PaAonu o6janmeuu y HayrrunM qacorrcrrMa uefyuapoAnor 3Haqaja [M20]

Pa4 y ucraxHyroM uefyuapo4noM r{acoilucy lM22)

1. Bili6, N., Dimitrijevic, D. D., Djordjevic, G. S. & Milosevic. M. Tachyon inflation in an AdS
broneworld with bctckreaction. lnternational Journal of Modern Physics A 32, 17 50039 (2017).

[5], tF:I,699
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3. AHAJTI43A PAAOBA

KauAuAar ce 6asu aHaJturu-uKLrM rr HyMeprrrrxr{M rrcrpaxuBarLuMa Be3aHHM 3a ArrHaMrrKy
TaxvoHcKr{x rroJba, uuQ;raropue MoAene rr KBaHTHy rcocrr.rororujy }r acrpo$u:uure acneKTe

rarraKrrrrrKrrx ie:rapa (Pursiainen, M. A., Milosevic M., Jovanovii, P., Popovii, L. e. The

relativistic Fe Ka line in the Type I AGN. Reasons for the lack of detection, Monthly Notices of the

Royal Astronomical Society - pa\y rpouecy peqeu:lrje), Kao I{ nprrMeHoM paqyHapa y SH:HrIl{.
Y l. paay je auuuztrpaH uuQraropHrr cueHapuo lazupau Ha raxlroHcKoM noJby ca u 6es

parlroHcKor rrorr,a roje ce nojaanyje y Pasaa:r-CyHApyM II MoAeny (RSII). Taxuoscxu
.narpauxzjan ao6ujeu je u: 4unauuxe 3-6pane roja ce xpehe y neroAlrMeH3pIoHaJIHoM npocropy.
Cran4ap4ua AdSs reorrrerpuja npocropa u:vrefy 6paua rporxupeHa je yxryrunalLeM paAr.roHa.

Kopucrehn Xaun:rrouoe Sopua,ru:aM r{3BeAeHe cy rIerLIpH Hen}rHeapHe je4uavuue nora xoje cy
Ao[]rLeHe uo.quSnr<onaHorra Opu4MaHoBoM je4uauuuolr 3a KocMoJrorujy caera ua 6pauu. Iloc,qe
o4roaapajyher cKzuruparra 6poj rapaMerapa y MoAeny cMaILeH je ua cartro je4aH cro6o.qau
napaMerap xoju je roBe3aH ca HarroHoM 6paue u AdS5 KpHBrrHoM. fio6lljenn cucreM
au$epeuuujzurHprx je4nauuua perueH je HyMepur{Krr 3a rxupoK cnexrap flor{erHrrx ycnoBa
rrocraBJbeHux Ha ocHoBy $u:uuxux pa3Marpalba. Bapupamelr cro6oAnor napaMerpa r{ rorrerHux
ycJroBa pe3ynrarrr MoAena 1.nopelenu cy ca acrpoHoMcKHM nocMarpalLprMa care,rrura fllaHx. 3a
cBa HlMepr{rrxa n3parr}TraBarLa y oBoM paay pa:sujeHrr cy nporpaMlr (y nporpaucxorr,r je:ury
C/C++) xoju cy 3acHoBaHrr Ha rrpr4MeHr{ ocHoBHrrx MoHre Kapno MeroAa H craHAapAHHx
HlMepurrKux zLTroprrraMa. Hartucauu flporpaMu npHMeILeH]r cy na RSII KocMoJrorrrKn MoAeJr, aJrr{

oBrr nporpaMr{ Mofy ce, Y3 MrrHrrMarTHe H3MeHe, IpIIMeHUTII 3a r43paq]'HaBarLe nocMaTpaqKux
rrapaMerapa r{ 3a Ap}Te MoAe.lre unSnaquje.

Y 2. pagy je pa3MarpaHa KJracurrHa r{ KBaHrHa iluHavluKa c}rcreMa orr}rcaHux ;rarpauxujaHolr
DBI rnna, MorrrBHCaHa rL[xoBoM nprrMeHoM y reopaju KocMoJroruKe uu$,raquje H Kao npunor
pa3) ,{eBarLy lroryher MexaHH3Ma u onucuBalba KBaHTHe $ase n euor HacraHKa. Auanurrlpaua je
AVHaMrrKa y nrrMecy npocTopHo xoMofeHor IIoJba, KoHcTp),vcaH JroKulJrHo eKBr{BiLrreHTHrr

:rarpauxzjaH nprrMeHoM [poueA]pe ca KaHoHcKnrra rpanc$opuaulljarraa. Axuesar pa:uarpama je
Ha crerreHriM raxr{oHcKl.ru noreuuzjarvtr,a ca HeraruBHurr,r qero6pojHlrM }r3JroxuoueM. llponaleH
je jeaan cnyraj roju ce rpaHc@opuauujoN{ rrpeBoAn y noKanHo eKBr4BzLreHrHu KBaAparur{Hu
,rarpaHxujau. Kopucrehu @ejnrr,ranoB rrpuna3 v3pa.tpara cy Knacnr{Ha gejcrsa u o4ronapajyhe
aMlnuryre npena3a Ha Apxuuegoeulr t4 HeapxlrMeIoBprM rrpocroprrMa. Paslrarpauo je
KoHcrplucame aAerurrHor Morena u AHcK),roBaHa cy orpaHurrena $usuuxux BeJrrrqrrHa xoja crege
Ir3 ycno B a n ocroj arra B aK)1,r\,{ cKr{x crar6a.

Pa.{ ca peAHHM 6pojeu 3 je rr.rorlrnucaH r3B. rpauc-lllaHxoBuM npo6reuorr.r y rocnororuju.
npeulr:uaje y MoAenoBarry BeoMa paHe KocMonorxxe eaoryquje, rJ nepuoAa rznS;rauuje.
Pa:uarpau je raxrroHcKu :rarpauxujaH HecraHrapAHor rurra, v o4ronapajyhn - JroxzlJrHo

eKBrrBaJreHrHlr .uarpauxujan craH.{apAHor (xaHoHcxor) o6ruxa. Krryrrru Aeo., paAa je
npeAcraBJbarLe opurrrHzLTHe [poue.{}pe Ha]raxema JIoKILIHo eKBHBrLrreHTHrrx :rarpaHNujaua
roplruhemeM KracurrHlrx KaHoHcrzx rpanc$oprraarllrja. Ilocrylax je u;rycrpoBaH Ha BeoMa

:nauajuuu npr{MepuMa v3 MoAepHe uu$naropHe xoclroloruje: raxfloHcKH noreHrlzjan
excnoHeuqujrllrHor o6ruxa; raxrroHcKu noreuquja-r o6lzra HHBep3Hor xunep6omzvKor KocuHyca.
klzpauyuaru cy flponararoprr 3a o4roeapajyhe KBaHTHe MoAene y peanHoM v p-aEHqHVM
c:ryrajenuua. Koucrpylrcau je alerkrqHr Mo.{eJr, ogpe!eHe rzuracHe $yuruuje ocHoBHor crar+,a y p-
aAHrrHoM ceKropy u pa3MarpaHe cy $u:zvxe lrMrrnrrKauuje ao6ujeHrrx BaKyy\,{cKHx crarLa.

Y 4. paty pa3MarpaHa je uoryha ynora raxuoHcKux roJba y eao,ryuuju paHor cBeMlrpa.
Pa:uarpauaje enolyuuja paBHor rr xoMoreHor cBeMlrpa roleua raxzoHcKprM cKiurapHuM noJbeM ca
o4ronapajyhuu Eejcreorra DBI rnna H Lspa-uparrr cy rapaMerpn nu$rauuje (napaN{erpu cnopor
xorprama), cKanapHrr crreKTpanHx IlHAeKc Ir reH3op-cKirJlap o.qHoc 3a pz*nprqure noreHqrja:re.
lloce6sa ilaxna je nocreheHa noreHqnjaJtvMa rrHBep3Hor crerreHa, z ynopelnnamy pe3ynrara
4o6ujeunx aHaJrrrrlrqxlrM t4 HyMepurIKuM MeroIoM ca nocMarpaqKr4M pesynrarulra. flora:ano je
ao6po c,Tarame H3parrlrrarux BpeAHocrrr ca H3MepeHr.rM BpeAHocrlrMa flocMarpaqxr{x flapaMerapa
(n, r) y AoMeHy BeJTHKHx BperHocrrr 6esAuueu:uoHe KoHCraHre (t). lucxy"roaauo je 4a rr3BopHH
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MOAeJT reopHje cTpyHa AonyrxTa r{ oBe BpeAHocTr.r 3a flapaMerap r, uaKo cy Hr{xe BpeAHocrn
Heurro npupoAHr.rje.

V 5. pagy cy ynopefuBaHrr HlMepuuru go6ujeHr{ pe3ynrarrr 3a rapaMerpe cropor KorpJbarla
r.tr$-rraquje, cKuL'rapHu cneKTpiurHr.r rrHreKc rr reH3op-cKanap oAHoc 3a MoAen raxrroHcKe llu$nauaje
ca aHa:l.urrrrKuM H3paqyHaBaILI4Ma u rIoAauI{Ma 4o6ujeuuM ca rrocMarparLa carerhra fllasr<.
Ocnu npuxa3a HaqHHa u3paqpaBarba HaBeAeHr4x napaMerapa y paily cy [pe3eHroraulr 4o6ujeHu
pesynrarr.r 3a raxrroHcre noreHrlzjare xoju uwajy excnoueuqujanulr o6.rlrx u o6.nux IrHBep3Hor

Kocr{Hyca xunep6oruuxor. .{eramHo cy npuKa3aH}r pe3ynrarrz sa uoreuquja,r o6:rura V(x) - x-4,

r4e je x - Taxr{oHcKo tloJbe.

Y paay 6 paslaarparil cy raxrroHcKr,r cncreMlr orlrrer rr{rra, Kao H HeKoJrHKo KoHKperHrrx

rrpuMepa. flo6ujenu o4roeapajyhrr noKa,rrHo eKBHB,L[eHrHI{ narpaHxujauu cy KBaAparurrHor

o6;ruxa. Y cxna4y ca KBaHTHTTM nopeKnoM nH$,raropnor ItrlrpelLa cBeMHpa .4r{cK}ToBaHa je p-
aguqHa v a1eilHrtHa reHepanu:aquja MoAena. llpe4:roxeH je ruo4en HzlJraxerra reHepzlflHor
nocr)inKa xojlrlr 6u ce, Ha ocHoBy o6.nuxa raxlroHcKor noreuuuja,ra, MorJra rr3Bprxrrrr{

rlacuSuxauuja noreuqnjana rr frorrerHr.rx DBI narpaHxnjaua vuju he noxa:ruo eKBHBTL'reHrHH

.rarpauxujau 6vru KBaAparHrraH, rrrro ouoryhaea KBaHToBalLe MoAena. Pa:uarpaua je onrura
je4nauuua Kperarba 3a rarpaHxujaHe xojlr cJreAe Ir3 CeHose npernocraBKe, 3aKoHlr oApxama rI
noj arrl,,JIoKuurHe'o eKBI,IBzuIeHTHocrlr :rarpauNnjaua.

Y 7. paty rpe3eHroBaHlr cy peanuza\uja H pe3ynrarlr npojexara ,,Acrpouolruja uz Sorerse"
roju je pearr{3oBana rpyna cry.{eHara Su:uxe y Majy 2012. I\un npojerra 6uta je r{sr-paArba u
orrpeMarLe [pBe aMarepcKe acrpoHoMcKe oncepBaroplrje. y Huruy ca AzubHHCKHM flpucrynoM rr

yilpaBJ;arreu. Ocnu ilprrKa3a acrpoHoMcKe onpeMe xoja ce Hzura3r{ y o[cepBaropuju, y paAy cy
npe3eHroBaHc Il aKrHBHocrH ayropa Ha rroJby npor'rouNje H flo[ynapH:auuje acrpoHonar.rje H ]co
cHrrMJbeHrrx Qororpa$uj a.

Y paay noa 6poje*r 8 no npnu flyr je HaroBe[IreHa ltoryhuocr HaJlaxe]ba reHepzrJrHor

locTynKa 3a HaJ'IaxeBe KaHoHcKot larpauxujaaua roKaJIHo eKBlrBaIreHTHol rIoJIa3HoM

rarpauxujaHy DBI runa. Pa:uarpau je rr raxlloHcKu larpauNujaH p-a1l'zluHHx crplrla. r<ojr.r ce

Kopzcrrr y KocMono[rKprM pa3MarparruMa. KoHcrpyucaHu cy JIoKzLIIHo eKBHBaJTeHTHII

,rarpauxujaHrr craH.{apAHor 3an}rca. Y c:ryrajy raxxoHcKor narpaHxujaua p-aauqH}rx crp}Tra
pe3ynrarje ao6njeH )B npernocraBKy Aa ce cHCreM rlocMarpa y KparKoM BpeMeHCKoM lrHrepBary.
Y o6a c:ryraja ce ao6ujajy craHAapAHr{ rarpauxlrjaHrr ca rloreHqujarHurra qJraHoM ,,florperilHor" -
rro3t{ruBHot 3HaKa, roju o4ronapa oa6ojnoj cutu.PazvarpaHa je u ,lora,uno eKBrIBzuIeHrua Soplra
nceyaoSepeuuuja:rHor oreparopa noja ouoryhaBa 3arwrc r.r Qopuy:rauujy au$y:ue je4uauuHe-

lllpe4uurepoBor rIrIIa.
Y 9. paly je 4ar KparaK nperne.q pe3ynrara y xeauruoj xocuo,roruju. noce6no ua

HeapxHMeAoBr.rM npocroprrMa. Kao unycrpaquja npucr)'Ira rpe3euroBaH je pe:y,rrar 3a r3B.

Mfl:rHeoa cBeMHp. Mnrneos MoAen je noce6aH clyraj Opu4rr,rau-,Ileuerp-Po6eprcon-Boxep

MoAena. I4axo cy BetoBa npe4sularra rycrnHe ruarepuje u rpocropHe KpHBrrHe Ha'RJIacrItIHoM

noJby y cyrrporHocrrr ca rocMarparbuMa, pa3MarpaHa je uoryhnocr 3a [puxBarJr'HBy yJrory oBor
MOnena y OKBHpy KBaHTHe xOCuO,rOruje.

Oa 6p. l0 ao 6p. 2l HaBeAeHH cy Caoururerba ca uefyHapo4Hr{x cK)moBa mraMnaHa y
r.r3BoAy, oa rojlrx 10-14, l6-18, 20-21 npuraaajy o6nacru reopujcxe Sn:uxe u acrpo$a:LrKe, AoK

6p. l9 lprlrla1a o6:racur Ha] {He xouyuuxaquje u nporraoquje Hayxe, a 6p. l5 rIpHrIaAa.up},rrrBeHo-

xyMaHucrHrIKuM Ha)aKaMa.
y pa1y 22 pasrraarpau je sHa.raj KBaHTHHx xorprajyhrax raxlroHa u oaroaapajyhn

un$:raropuu crreHapno y orBrrpy craHAapAHe, p-ailv.r.*e H aAenuqHe xocuororuje. Teopzja no,ra
3a raxr{oHcr<y uarepujy, Kojy je npe4:roxuo Ceu, y Hyna-ruMeH:lloua,rHoj aep:uju roBoAr.I Ao

6pojHax MoAeJra qecruue roja ce rpehe y pa3nuqurlru noreuqujaJllrMa. Y paay cy pa3MarpaHrr

KBaHTHT{ [poflararopv3apa3trrlrrre MoAene, Kao u BaK]McKa cra]ba u ycnoBlr xojlr cy HeoIIXoAHH

3a KoHcrp)4rcame a.{en}rqHe reHepzrJ'rnzauuje. Ocurr,t osora rp?IKa3aH je u uH$:raropHlr cueHapuo 3a

HeKe HHTepecaHTHe MoAene 3acHoBaHe Ha aHaIwrrutIKHM u HlMeputIKHM u3paqyHaBamulra. Ha

xpajy paaa 4ar je KparaK nperneA crarba y onoj o6:racru uugeje 3a.{aJ'ba ucrpaxrlBalsa.
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Y 23. paAy pa3MarpaHu raxr{oHcKr4 cr.rcreMr.{ ca raxr{oHCKHM rloreHquja,rolr }rHBep3Hor

KocrrHyc xunep6ollruxor 'rvrta u lbuxoBe KocMoJIoIxKe nltn,ruxauuje y HeapxIrMeAoBI.IM

npocroprrMa. Pa:uarpama cy AenoM Morr,rBrrcaHa MoAenoM eQexrnnHe reopuje noJLa orBopeHe

crpyHe ua D-6pauu. Ilpe,ucraeJbeHa cy AeriubHa aHzLIII4THqKa u3paqlrlaBarsa je:rpa oileparopa
eeo:ryuuje Ha MerpuqKr.rM rr ynrpaMerp[qKuM [pocropuMa. floxasauo je aa y o6a clyraja JIoKzuIHo

eKBHBaneHrHrr narpaHxujau o4rosapa r.{HBep3HoM oculrJraropy, rxro oAroBapa oa6ojnoj oun roja
Moxe reHepvcarv uHS:raropuo ruIrpeme.

y paAy 24 je pa3MarpaHa KnacurrHa il KBaHTHa .qIrHaMHKa raxlrHcKor rloJba ca

;rarpaHxzjauolr DBI rnrra Kao rr3Bopa KocMoJIoIrIKe zu$raunje. Ilo:ra:ehn or
BrrrrreAr{MeH3uoHzrirHor crpyHcKor MoAena n rarpauxujaua Ceuosor rutra 3a KoHKperHu

raxrroHcxu noreuunja:r, [oce6Ho excnoueuqlrjaJlHor rlrna. ]r3paqyHartl cy flpoflatarop]r Ha

peanHoM n ynrpaMerpur{KoM npocropy. lucxyT onaue cy Ao6ujeHe raJlacHe SyHxullje u H,rIxoB

KocMoJrorxru zuaua.i.

Y 25. paly npr{Ka3aHje npecex rpeHyrHor crarLa rrHrepHer cajroaa roju uyae uHQopuaqnje
u3 acrpoHorr,ruje u @u:uxe Ha cprrcKoM jesury u uoryhuoc'rv 3a ynanpelerre KB€lJrrrrera I{

.qocryrrHocru nu$oplrauuja. y pa1y je, raxofe, rpeAcraBJbeH cnyraj peanr.tauuje npojexra
,,AcrpoHolruja uz $orerle" H HoB KoHuelr 3a y"{eme I{ aKTI{BaH aMarepcKlr paA y oltactu
acrpouorrazje.

Y paay 6p. 26 aHanu3rrpaHa je capaarra y o6:racrn MareMarrrr{Ke u reopujcre $u:uxe nsuely
lenapruaHa sa Su:uxy n Kare4pe sa reopnjcry Sn:uxy flpupo4uo-MareMaruqKor Saxy,rrera y
Hnury, ca jegHe crpaHe, fl Ha)ir{Hux uHcrlrryuujaytrltasru.rjm, ca Apyre crpaHe, xoja je, najaehurr,r

AeJroM, pearrv3oBaHa Kpo3 pag KaHue:rapuje SEENET-MTP Mpexe.
Y caonmremy ca Haur.roHzllrHor cKyrra (6p. 27) aHanv3lrpaHa je ynora HoBIrx rexHo:rorzja y

o6:racru HafrHe r(oMyHuKauzje u npolroquje uayre.

4. YqEIIIhE Y HAYI{HI{M I]POJEKTI4MA

Mmran Murolresuh je auraNoBaH Ha npojexry MlruucrapcrBa rrpocBere, HayKe H

rexHoJrorrrKor pa:aoja,,Bu4rbHBa rr HeBlrAJbrrna uarepuja y 6rncxula ra,raxcujaua" (Otr4 176021)
ol20ll. roAnse u yrecreyje y pea,ru:auuju ICTP - SEENET-MTP npojexra NT-03 Cosmolog; -

Classical and Quantum Challenges (2016-) u COST Action CAl5l77 - Cosmologt and
Astrophysics ltletworkfor Theoretical Advqnces and Training Actions (CANTATA).

Yqecrsosao je y uexo"rruxo uefy,napoAHr{x u lurrarepastunx npojerara y oKBLIpy nporpaMa
SEENET-MTP rrrpeNe (Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics)
roju cy uocroja,ru u:uefy IIMO-a y Hutsty,ICTP (International Centre for Theoretical Physics,
Tpcr, tr4ra,ruja), UNESCO (Beueuuja, tr4turuja), LMU-MPI (Ludwig Maximillians University,
MuHxeu, Heua.rra), CEI (Central Euroopean Initiative, Tpcr,L4ratmja) lr CERN:
- Map of Excellence in Physics and Mathematics in SEE, AFC 09-50 4500085387 (2009),

UNESCO;
Training and Mobility Program. Promotion of exellence and growing of the youth's interest for
education in Physics and Mathematics, AFC 10-12 (2010),IINESCO;
Mathematical and Theoretical Physics SEE, AFC I I - I 8 n.: 4500143843 (201 I ), UNESCO;
Research-training program in Mathematical and Theoretical Physics, CFS 13-10 N4500194266
(2012), ITNESCO;

- flpojexar Ha)irrHe pa3MeHe lr:rr.rely IIMO-a y Huruy u Kare4pe :a Teopujy crppa h
MareNraru.rxy Sn:lrry YHunep:urera Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU) I tr4ucruryr
MPI u: MuHxeHa (2009-2011), Easapcxo MuHr{crapcrBo 3a HayKy, Hcrpaxr{Ba}be H yMerHocr;

- Cosmology and Strings PRJ-09 (2008-2012, 2012-2016),ICTP;
- CERN - SEENET-MTP PhD Training Program (2015- ).

.t-



s. APyIIITBEHI4 AH|AXMAH y OEnACTT{ HAyKE T4 TTPOCBETE

Mu:rau Mu:rouresuh je yrecrsoBao y opraHu3a:,J.t4jr'.

- ll, Ill Southeastem European Workshop - Challenges Beyond the Stctndard model (BW2005,
BW2007, Bprraura Ear+,a 2005. u K,raroso 2007. roauue);

- SEENET-MTP Workshop Quantum Models on I{oncommutative and Deformed Spaces
(QM2005, Hum,2005);

- SEENET-MTP Workshop New Methods in String Theory and Quantization (5Q2007, Huru,
2007);

- Introdtrctory School on Cosmolog)/ (ISC2008, Huur,2008);
- SEENET-MTP Excellence in Basic and Engineering Sciences and Education - Phl,sics and

Mathematics in South Eastern Europe (EBES20l0, Hutu 2010);
- SEENET-MTP Spring School on Strings, Cosmologt and Particles (SSSCP2009, Hnur/Eeorpal

200e);
- SEENET-MTP Balkan Summer Institute (BSI20I1, Hum - {orur MnnaHoeau,20ll. ro4uue):

Celruuap 3a HacraBHuxe (lusuxe ocHoBHlrx u cpeAlbl{x tlrKoJra: Trends in Modern Physics
(BSS20Il), IIIxo:ia 3a cryAeHre Macrep H AorropcKux ctyguja: Cosmology and Particle
Physics Beyond the Standard Models (BS20l l), Paguonu\e: Scientific and Hnman Legacy o.f
Julius Wess (JW20ll), SEENET-MTP PaAuouuue: Particle Physics from TeV to Plank Scctle
(BW20l l);

- SEENET-MTP Balkan Workshop Beyond the Standard Models (8W2013, Bpmaura Eama,

2013);
- SEENET-MTP Seminar COSMO2014 (Huru,2014);
- Apyrux aKrlrBHocrr{ y suly MrrHIr-BopKIxorIoBa H uzulr-xouSepenquja uefyrapo4uor

KapaKrepa SEENET-MTP rr.rpexe y 3eMJbIr I{ I{HocrpaHcrBy.
KauAurar je yrecrroaao y paAy neher 6poja HafIHI{x cKyrroBa rr rrrKoJra y 3eM,rbx H

,rHocrpaHcrny. O4pNao je rpn [penaBalla Ha oBIrM Hay{HIrM cxynoBlrMa.
Taxofe je yrecreonao Ha rrKoJraMa Ir xon$epeuqujaMa y oKBI{py @eaepa,,rHor cropa3yr{a

N:nely fIMO-a y Huruy n MelyHaporHor rreHrpa :a reopujcxy Qusuxy (ICTP) y Tpcry: ICTP-
ITU School and Workshop on l,lew Perspective in Wireless Networking (2008), Summer School on

Cosmology (2010, 2012), Summer School on Particle Physics (2011), First Advanced School on

Cosmology (2015) u Workshop on Open Source Solutions for the Internet of Things (2017).

Y.{ecrsosao na roH$epeuqnjaua $nzuuapa y Teuururapy (TIM11, TiMl2 uTkIMl4) u XII
Kouepecy cPusuuapa y Bprsauroj Baruu (2013). AeueN,{6pa 2016. roA}iHe }^{ecrBoBao Ha Third
CERN - SEEIVET-MTP PhD Training Program - Computational methods in Cosmology and
General Relativity y Telrlrmoapy, rAe je no4rao eex6e Hamiltonian method and its application to
braneworld cosmolog,t (npegarau npo6. Ap HeBeH Eu:urh).

OA uosela6pa 2010. ao jaHyapa 20ll.6opaBr{o Ha ycaBprxaBa}Ly y MuHxeHy-y oKBrrpy

llpojerra Ha) rHo-rrcrpaxr{BalrKe r.r rpeHrrHr lro6lruruocru String Theory ond Theoretical Physics,
Eaeapcror MuHrrcrapcrBa 3a Hayry, HcrpaxlrBarLe v yMerHocr, usrr,refy Kare4pe sa Teopujcxy

$llsury IIMO Hnru ca jegne crpane u Kare4pe sa Teopujy crpyHa u Marelraruvxy Qusur<y
Yunnepsurera Ludwig-Maximilians-Universitat (LMU) I I4ucrlrrryr MPI us Muuxeua ca Apyre
crpaHe. Y uucrurpy DESY (Xau6ypr, Helravxa) 6opaeuo oA jyra Ao ceureu6pa2004. rorrrHe y
oKBr.rpy Jrerrber nporpaMa 3a cryAeHre.

Yuecrayje y aKrlrBHocrrrMa Be3aHr{M 3a 1vr.r4c Lr rorlyJrap}r3auzjy cry4uja Susuxe Ha

flenapruaHy:a Sll:lrxy IIM@-a u O.qerema 3a yr]eHHKe ca noce6nuu cnoco6socrlrMa:a $nsl.rxy
Iunrua:uje ,,Cserosap Mapronuh" y Hlrury.

AxrlreHo pa\,w y o6,racru HafrHe ronayuuxauuje. npououuje r{ rrortynapra:aunje HayKe u
(unrepuer) HoBrrHapcrBa. O4pxao je oxo 50 HayrHo-noryrapHl{x rpelaBalLa n a}Top je eurue o4

150 uay+ro-no[ynapHl4x reKcroBa 3a pa3nuqure cajroee u r{HrepHer rloprane.
Yqecrsoeao je y pe,rau:aqujr,r npojerra Acmpouo:vuja us Qomene (2012113 ro4una), y

oKBrrpy rporpaMa "floxpeuu ce :a 6yayhHocr". Pea,ra:aqujoM oBor ilporpaMa u:rpaleua je u
onpeMJr,eHa acrpoHoMcKa olcepBaropuja Ha KpoBy Sary:nera. Euo je iuaH rllMa xoju je
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pearrrr3oBao rpojeKar Erconowrca paclema (2013",14 roguua), rar<ole y oKBHpy nporpaMa
"flonpeuu ce sa 6yayhsoct".

Euo je KoopArrHarop 'ryh npojexra I-{eHrpa :a nponorlujy Ha}r(e: Acmpouo,rruja 3a c*e
(2013), Acmpououuja cery y noxode (2015) u Acmpououuja cayda (2017), Kao Ir ABe rlocraBKe Ha

$ecrura,ry,,Ha1x uuje 6ayr<" y Huruy.
Y.{ecraosao je y ocunaarly v yrecrayje y paly Jla6opamopuje sa paqyHapcky cpusurcy u

Jla1opamopuje sa acmpouo.truiy, acmpo$usurcy u acmpo1uotozuiy ua IIM@-y.
Toxolr aHraxoBarLa y HacraBil x3 npeAMera Modenupan'e y fiuzutlu 3a 1y.rcHrrKe rierBpror

pa3peAa OAe,nerra 3a f{eH}rKe ca noce6uuu cnoco6nocrvlMa :a Sn:nry, rIoA KaHALIAaToBIIM

MeHTopcrBoru 1pa!ena cy r{erupu Mar}?cKa paAa.

OA no.rerxa 2016. roaune o6aeJ6a nocao rexHurlKor ypeAHIrKa qaconuca Hacmaea cPusurce, a

6uo je u rocryjyhu rexHulrKrr )peIHrrK lracornca Facta (Jniversitatis (l,/ii) Series: Physics,

Chemistry and Technology 14, 257-27 4 (20 I 6).
Mrznau Mn:roureavh ryr-u Hrr3 roAHHa o6aar,a Syuxullje clrcreM aAMlrHucrparopa SEENET-

MTP upexe H rreHe Kanrlerapuje Ha IIM@-y y Hllruy.
KasAnrar je u apop, rJraBHrr )perHHK H aill.r,u:al't,crparop cepBepa u cajta Ceem ruayrce, ua

xoue je oa 2015. roArrHe o6e:6efeH xocrrrHr :a cajrose, xoje n ypebyje, SEENET-MTP rrapexe

(2005-), lpyturea $u:uuapa Hum (2011-), leuaprMaHa 3a Su:ury IIMO-a (2011-2016) u
AcrpoHolrcKor ApylxrBa,,ArSa" (2003 -).

6. T{JIAHCTBO Y APY|I4M PEJIEBAHTHI4M OPIAHI{3AUI4JAMA

Mu:ras Mu:rorueauh je vnaH SEENET-MTP MpeNe (urcreu a,qMr4Hucrparop), flplurrna
Slrsuuapa Huru (cexperap), AcrpononacKor rpyrxrna An$a (nornpe4ceaurar) u Enponcror
ApylxrBa $usuuapa.

I{CTIYIbEHOCT YCJIOBA 3A I,I3EOP Y 3BAIbE

Ap Mu:raH Mrr:loruesuh lrcuymaea cBe ycnoBe npe4euleHe 3arouonr o BrrcoKoM

o6pa:onamy, Crary,rolr llpupo4no-rr,rareMarlrtlxor $axymera y Huruy u 6rzxlzu xpnrepujynnr,,ra
sa u:6op y 3Barra HacraBHtrKa VHurep:nrera y Huruy y floJby [pupo.qHo-MareMaraqKux Ha)rra 3a

ns6op y 3Barbe AoueHr 3a yxy Ha) rHy o6racr Teoplrjcra $ra:nxa na .{enaprrr.laHy 3a $lr:lrxy
flpupo4uo-MareMarnqKor $axyrrera y Hulry:

l. llocegyje AoKropar HayKa uz oltacrusa xojy ce 6upa;
2. Iloceayje cKJIoHocr n cnoco6uocr 3a HacraBHVpap.

3. Cnojuu aHraxoBalteM nao je ee,luxr.r aorrpuHoc pa:aojy aKaneMcKe t{ urilpe :ajeaHllue.
noce6uo y olrtactu r'ae!ynapo4ne capa.qrce, HafIHe xorr,ry+ruxauuje u nonynapuza-luje;

4. tr4wa o6jaereua EBa pa1a y qacorucur,,ra xoje mzmjy Yuurep:nrer y Huruy r.r flpzpo4no-
MareMarrrrrKn Saxyrrer y Humy, o4 r<ojux je y je4nou rIpBo[orrIIIcaHH ayrop;

5. Ocraapuo je 42,2 noeHa y cxnaAy ca HaqrrHoM 6oAosarba MnHncrapcrBa npocBere, HayKe r.I

rexHoJrorrrKor pa:noja Peny6:ruxe Cp6nje, oA rora, l8 uoeua quHe paAoBu xareropnjald22
uM23, npu uer',ry je KaHArrAar rpBorlorrlucaHll alrop je4uor paga;

6. tr4wa nehlr 6poj paAoBa rrpe3eHroBaHrrx Ha MefyHapogHNtu u 4olrahuM Ha) {HLIM cKyroBr{Ma;

7. Yuecrnyje y peanr{3aurju HaIluoHzuIHI{x lr rr,refl, rapo.qHux Ha}qHux npojexara.

Ha ocuory HaBe.qeHor Konrucuja :anryryje la cy HcflyrbeHr{ cBtz ycnoBrr upe4azfeau
3arosou o Br{coKoM o6pasoearry n Craryrurra llpupo4no-MareMarurlror Saxyrrera y Hullty u
YHnrepsurera y Huuly :a lrs6op y 3Barre AoueHr 3a yxy HayqHy o6racr Teopujcra @u:uxa, :a
npeAMere: Bu:yerua KBaHrHa reopuja, AcrpoHotulrja (Ha OAC feqrya$uja), flporpaucxu raKern y
Su:lrqu, ua fleuaprnaHy 3a Slr:lmy llpupo4uo-lrareMaruqKor Saxyrrera y Huruy H 3aro noAHocrl

cneaehr.l
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IIPEAn'Of
Ha ocuory npunoxeHr.rx Aoxyr\.{eHara il ocrBapeHux pe3ynrara KaHArr4ara Kolrucuja ca

3aAoBoJr,crBoM rrpeAnalxe I4:6opHorra eehy flprpoAHo-MareMarr{rrKor $axy:nera Ynnnep:urera y
Huruy u Hayruo-crpf{HoM nehy :a npupolHo-MareMarl{qKe HaFe Yuuaepsurera y Huury aa
KaHAr{Aara Ap Munana Mu;roruennha usa6epe y 3BaI6e AoIIeHT 3a yxy Ha}^{Hy o6,racr Teoplljcxa

Qll:uxa, 3a npe.{Mere: Bu:yenua KBaHrHa reopuja, Acrponorr,rzja (na OAC feorpa$uja), flporpaucxz
rraKerr{ y $uzugu, ua lenaprnraHy 3a Susuxy flpupo4rio-rvrareMarlrqKor $arynrera YHueepsnrera
y Hlrury.

Y Huruy u Eeorpa4y,
28. cenrerr,r6ap 2017. roAIrHe

rl;raHonu Komlrcuje:

<T U:,4--lopcul 1.o-
ap lopan bop[enfrh, peAoBHrr npoSecop, u:rau
flpupogno-uareMarusKlr Qaxy:rer y Hnruy
(yxa HayrHa o6;racr: Teopujcxa Su:ura)

Ap .{parau lajuh, pd4oauu npo$ecop, npeAceAH}rK

Ilpupo4uo-uareMarnlrKu Sarylrer y Huruy
(1rxa Hay*ra o6racr: Teoprljcr<a Srl:rma)

ap Ilfeupar Jonauoeuh, uayrun caBerHrrr, qJraH

AcrpouoncKa oncepBaropvj a Eeorpag
(yxa nay*ra o6:racr: Acrpo$lrsur<a)



Образац број 1.  
Поље природно-математичких наука 

 
На основу члана 65. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 

100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,  99/2014, 45/2015 и 68/2015), члана 
128. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2014) и члан 192. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Факултета на седници одржаној 22.11.2017. 
године утврдило је следећи 

 
П Р Е Д Л О Г  

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА  
 

1. Предлаже се да се др Милан Д. Милошевић изабере у звање доцент за ужу научну област теоријска физика на 
Департману за физику за изборни период у трајању од 5 година. 
2. Декан факултета ће након доношења Одлуке о избору наставника на одговарајућем стручном телу Универзитета 
закључити Уговор о раду са изабраним наставником. 
3. Предлог одлуке доставити Научно-стручном већу Универзитета за природно-математичке науке, Сенату 
Универзитета, секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви Факултета. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

1. OПШТИ БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

1.1. Лични подаци 

1.1.1. Презиме и име учесника конкурса Милошевић Милан 
1.1.2. Датум и место рођења 20.02.1981, Ниш 
1.1.3. Место сталног боравка Ниш 

1.2. Образовање 

1.2.1. Назив завршеног факултета Природно-математички факултет у Нишу 
одсек, група, смер физика 
година и место дипломирања 2010, Природно-математички факултет у Нишу 

 

1.2.2. Назив специјалистичког рада  / 
научно подручје  / 
година и место одбране / 

 

1.2.3. Назив магистарског/мастер рада / 
научна област / 
година и место одбране / 

 

1.2.4. Назив докторске дисертације Инфлаторни космолошки модели са тахионским и радионским пољима 

научна област физика 
година и место одбране 2017, Природно-математички факултет у Нишу 

1.3. Професионална каријера 

1.3.1. Назив и седиште факултета и универзитета на коме је учесник конкурса биран у прво звање 
Природно-математички факултет у Нишу 
назив звања истраживач-приправник 
назив уже научне области  Теоријска физика 
година избора 2011 



 

1.3.2. Звање учесника конкурса у тренутку расписивања конкурса истраживач-сарадник 
датум објављивања конкурса 19.07.2017 

 

1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен 
Природно-математички факултет у Нишу 
радно место истраживач-сарадник 
1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту – 
навести ако се први пут бира у звање) 
 10.09.2014, бира се први пут у звање 
1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник 
Теоријска физика 
1.3.6. Руководеће функције на катедри/департману, клиници, факултету, Универзитету или институту  
/ 

2. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

2.1.1. Датум расписивања конкурса 19.07.2017 
2.1.2. Информација о томе где је објављен конкурс „Послови” број 734 
2.1.3. Ужа научна област Теоријска физика 
2.1.4. Звање за које је расписан конкурс доцент 
2.1.5. Радни однос са пуним или непуним радним временом пуно радно време 

3. ПРЕГЛЕД О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ УЧЕСНИКА КОНКУРСА У 
ПОЉУ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

3.1. Избор у звање доцент 

3.1.1. докторат наука из области за коју се бира 
 Да 
3.1.2. позитивна оцена наставног рада, осим ако се бира по први пут у наставничко звање 
 Да 
3.1.3. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. 

Ближих критеријума за избор у звања наставника, осим ако се бира по први пут у наставничко 
звање 

 Да 
3.1.4. у последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у Нишу 

или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада 
 Да 
3.1.5. у последњих пет година остварених најмање 6 поена објављивањем научних радова у часописима 

категорија М21, М22 или М23, и складу са начином бодовања Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду кандидат мора бити 
првопотписани аутор рада (у области Гео наука 6 бодова објављивањем научних радова у 
часописима категорије М24 и М51) 

 Да 
3.1.6. најамaње један рад саопштен на међународном или домаћем научном скупу 
 Да 

3.2. Избор у звање ванредни професор 

3.2.1. докторат наука из области за коју се бира 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.2.2.  позитивна оцена наставног рада 
 ……………………………………………………………………………………………………. 



3.2.3. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. 
Ближих критеријума за избор у звања наставника 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.2.4. објављен уџбеник, монографија, практикум или збирка задатака из области за коју се бира 
 …………………………………………………………………………………………………… 
3.2.5. учешће у научним пројектима 
 …………………………………………………………………………………………………… 
3.2.6. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у  

Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.2.7. од првог избора у претходно звање најмање 12 поена остварених објављивањем научних радова у 

часописима категорија М21, М22 или М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду кандидат мора бити 
првопотписани аутор рада (у области Гео наука 6 бодова објављивањем научних радова у 
часописима категорије М24 и М51) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.2.8. најмање три научна рада саопштена на међународним или домаћим научним скуповима 
 ………………………………………………………………………………………………………. 

3.3 Избор у звање редовни професор 

3.3.1. докторат наука из области за коју се бира 
 …………………………………………………………………………………………………… 
3.3.2. позитивна оцена наставног рада. .............................................................................................  
 …………………………………………………………………………………………………… 
3.3.3. остварене активности бар у четири елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. 

Ближих критеријума за избор у звања наставника 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.3.4. менторство или коменторство бар једне докторске дисертације, с тим што се овај услов може 

заменити једним научним радом у часопису категорије М21 или М22, или једним уџбеником или 
једном монографијом 

 …………………………………………………………………………………………………….. 
3.3.5. остварени резултати у развоју научно-наставног подмлатка, и то барем у једном од следећих 

елемената: учешћем у комисијама за одбрану докторске дисертације, магистарске тезе или мастер 
рада, држањем наставе на докторским студијама, држањем припрема студената за студентска 
такмичења, учешћем у завршним радовима на специјалистичким и мастер студијама и слично 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.3.6. од избора у претходно звање објављен уџбеник или монографија из области за коју се бира 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.3.7. учешће у међународним или домаћим научним пројектима 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
3.3.8. од избора у претходно звање најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у 

Нишу или факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је првопотписани аутор рада 
 ……………………………………………………………………………………………………… 
3.3.9. од првог избора у претходно звање најмање 18 поена остварених објављивањем научних радова у 

часописима категорија М21, М22, М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, с тим што се један рад може заменити оствареним 
резултатом категорије М91. При томе бар на једном раду кандидат мора бити првопотписани аутор 
рада (у области Гео наука 9 бодова објављивањем научних радова у часописима категорије М24 и 
М51) 

 ………………………………………………………………………………………………………. 
3.3.10. најмање шест научних радова саопштених на међународним или домаћим научним скуповима 
 ……………………………………………………………………………………………………… 



3.3.11. остварених најмање десет цитата научних радова кандидата у другим научним радовима 
објављеним у научним часописима категорија М21, М22, М23 (изузимајући аутоцитате и цитате 
сарадника, односно коцитате) 

 ……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ УЧЕСНИЦИМА 
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 

Подаци о Одлуци о именовању Комисије:  
Одлука Научно-стручног већа за природно-математичке науке  
број 8/17-01-008/17-021 од 25.09.2017. године 
 
 Састав комисије: 
 Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у којој је запослен 

1) др Драган Гајић Редовни професор Теоријска физика 
Природно-математички факултет 

у Нишу 

2) др Горан Ђорђевић Редовни професор Теоријска физика 
Природно-математички факултет 

у Нишу 

3) др Предраг Јовановић Научни саветник Астрофизика 
Астрономска опсерваторија 

Београд 
4)     
5)     

5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ КОМИСИЈЕ 

5.1. Број пријављених учесника конкурса 
       Један 
5.2. Подаци о осталим пријављеним учесницима конкурса (име и презиме учесника конкурса, назив и 
седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен и радно место) 
       / 
5.3. Датум достављања извештаја комисије 
       28.09.2017 
5.4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 
       Не 
5.5. Датум стављања извештаја на увид јавности 
       29.09.2017 
5.6. Начин (место) објављивања 
       Веб-сајт Природно-математичког факултета 
5.7. Приговор на извештај (датум подношења приговора, подаци о подносиоцу приговора)  
       Не 
5.8. Датум достављања одговора комисије на приговор 
       / 
 

6. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА (унети закључак Комисије и образложење 
изнетог закључка из извештаја Комисије)  

Кандидат поседује одговарајући докторат наука, поседује склоност и способност за наставни 
рад, дао је допринос развоју академске и шире заједнице, има бар један рад као првопотписани аутор 
објављен у последњих пет година у часопису који издаје Универзитет у Нишу, има остварених 42,2 
поена, од тога 18 поена чине радови категорија М22 и М23, при чему је кандидат првопотписани аутор 
бар једног рада, има већи број радова презентованих на међународним и домаћим научним скуповима и 



учествује у реализацији научних пројеката. На основу свега изнетог, Комисија са задовољством 
предлаже Изборном већу Факултета и Научно-стручном већу Универзитета за природно-математичке 
науке да кандидата др Милана Д. Милошевића изабере у звање доцент за ужу научну област 
Теоријска физика на Департману за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу. 

7. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ (Уколико је било више учесника конкурса унети додатно образложење, са 
разлозима због којих је предност за избор у звање наставника дата учеснику конкурса који је 
предложен, у односу на остале учеснике конкурса)  

 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
 

 
 

М.П. 
  ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНОГ ВЕЋА,  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Милана Д. Милошевића у звање доцент 
 
 

 
I 

 
Оцена резултата научног, истраживачког, 

односно, уметничког рада кандидата: 
 
 Др Милан Д. Милошевић се бави научно-истраживачким радом који се односи 
на аналитичка и нумеричка истраживања везана за динамику тахионских поља, 
инфлаторне моделе и квантну космологију и астрофизичке аспекте галактичких језгара, 
као и применом рачунара у физици. До сада је као коаутор објавио већи број радова и 
има остварених 42,2 поена у складу са начином бодовања Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Од тога, 18 поена чине радови 
категорија М22 и М23. Има већи број радова презентованих на међународним и 
домаћим научним скуповима. 
 У досадашњем периоду, Милан Д. Милошевић је био учесник у реализацији 
научно-истраживачког пројеката који финансира Министарставо Републике Србије 
надлежно за науку, као и више међународних пројеката. Тренутно је ангажован на 
домаћем пројекту из области основних истраживања ОИ 176021 Видљива и невидљива 
материја у блиским галаксијама, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја РС, такође учествује у реализацији међународних пројеката: ICTP 
– SEENET-MTP пројекта NT-03 Cosmology - Classical and Quantum Challenges (2016-) и 
COST Action CA15177 - Cosmology and Astrophysics Network for Theoretical Advances 
and Training Actions (CANTATA). 
 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Милана Д. Милошевића  у звање доцент. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
       Проф. др Иван Манчев 
 

        



         На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Милана Д. Милошевића  у звање доцент 
 
 

I 
 
 

Оцена ангажовања кандидата у развоју наставе и других делатности 
високошколске установе: 

 
  

Свој допринос развоју наставе и других делатности на Природно-математичком 
факултету у Нишу, др Милан Д. Милошевић је дао кроз учешће у организацији 
међународних научних скупова, активности везане за популаризацију студија физике, 
као и учешће у организацији и реализацији научно-популарних предавања на 
Факултету. 

Учествовао је у оснивању и учествује у раду Лабораторије за рачунарску 
физику и Лабораторије за астрономију, астрофизику и астробиологију на ПМФ-у. 
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Милана Д. Милошевића у звање доцент. 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
      Проф. др Иван Манчев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике 
Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. Статута 
Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-математичког 
факултета у Нишу доставља 
 
 
 

Извештај 
 

О избору др Милана Д. Милошевића у звање доцент 
 
I 

 
Оцена резултата педагошког рада кандидата: 

 
Др Милан Д. Милошевић је од 2011. год. ангажован за извођење вежби на 

Мастер академским студијама физике на ПМФ-а у Нишу, на предметима: Нумеричке 
методе у физици, Програмски пакети у физици и Визуелна квантна механика. Од 2015. 
године ангажован је за извођење рачунских вежби из предмета Програмирање у 
физици, на Основним академским студијама на Департману за физику. Од 2016. године 
кандидат је ангажован за извођење вежби из предмета Основи астрофизике са 
астробиологијом (Основне академске студије на Департману за биологију), 
Астрономија (Мастер академске студије на Департману за географију) и Основе 
астрофизике (Мастер академске студије на Департману за физику). 

Др Милан Д. Милошевић поседује изражену способност за наставни рад и 
значајно педагошко искуство које је стекао током досадашњег рада у настави, што је 
потврђено оценама студената у процесу евалуације.   
 

II 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Милана Д. Милошевића у звање доцент. 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
      Проф. др Иван Манчев 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
         
 



На основу члана 65. Закона о високом образовању (''Службени гласник 
Републике Србије'', бр. 76/05), члана 127. Статута Универзитета у Нишу и члана 193. 
Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Изборно веће Природно-
математичког факултета у Нишу доставља 
 
 

Извештај 
 

О избору др Милана Д. Милошевића у звање доцент 
 

 
I 

 
 

Оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, 
односно уметничко-наставног подмлатка: 

 
Др Милан Д. Милошевић је учествовао у активностима везаним за упис и 

популаризацију студија физике на Департману за физику ПМФ-а и Одељења за ученике 
са посебним способностима за физику Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу. Током 
ангажовања у настави из предмета Моделирање у физици за ученике четвртог разреда 
Одељења за ученике са посебним способностима за физику, под кандидатовим 
менторством урађена су четири матурска рада. 

Био је координатор три пројекта Центра за промоцију науке: Астрономија за све 
(2013), Астрономија селу у походе (2015) и Астрономија свуда (2017), као и две 
поставке на фестивалу „Наук није баук“ у Нишу. 

 
II 

 
Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 

избор др Милана Д. Милошевића у звање доцент. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
     Проф. др Иван Манчев 
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Ha ocnony qrraga l2l Cruryta fIM@-a oApebeHll cMo oArIyKoM AeKaHa 6p.20212-01 za

rrlrrlrroBe rouucraje ,u *ur."opu:aqujy paAoBa M21A, M21,Ml22 wM23 npujan6euux

KarrAr.rAaTa ,u ,r6op HacTaBHrrKa. Ha ocIIoBy flpl{no}KeHe AOKWeHTaII}Ije IIOAHOC}IMO

cneAeftIr }rcBeurraj

Y upunory ce HiIJIa3e 6oAosaH[ Pa'4osIl'

Y Huruy, 20. anrYcr 2017. //t.t*.t)-' *-\s
IIpoQ. ,up I4nan MaH'res
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Rad u istaknutom medunarodnom iasopisu lM22l
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Rad u mealunarodnom iasopisu [M23]
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IIPI4POAHO-MATEMATUIIKI4 OAKyJITET v HI4IIIy

I43EOPHOM BEhY

Pacnzcan je r<onxypc sa us6op jegnor HacTaBHIIKa y 3Balby BaHpeAHoI

npor[ecopa 3a yxy HayqHy o6lacr PAI{vHAPCKE HAvKE'

Behe ,{enapruaua je, Ha ceAHr,rqrr o4pNauoj 14.1I.2017. r.oAIIHe,

je4nouaqro yruplrro cacraBa Komucuje 3a rpurpeMy lr:nemraja no

paclucaHoM KoHrcypcy sa ur6op HacraBHlrKa, ra rb:

1. 4p Mupoclan hrapah, peAoBHr4 uporpecop IIM@-a y Hutuy, 3a yxy HayqHy

o6racr PAqYHAPCKE HAYKE,

2. gp MunaH Tacth, peAoBHI'I npo$ecop IIMO-a y Humy, 3a yxy HayqHy

o6racr PAr{YHAPCKE HAYKE,

3. Ap llpeApar Pajronuh, peAonuu upo([ecop Maruuucxor (laxynrera y

Huury, 3a yxy Hayr{Hy o6:racr MATEMATHKA'

YupannNr .{euapruana sa

patlyHapcKe HayKe

-d)l lo.or'n t'
?/ / ,/l"

4p llpe4par Kpronnqa

Y Huury 14.11.2017. roAIrHe
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Ynraneprurer Y Hrrmy

llpupouHo-MareMarlrqrcr{ SaKyJrrer

AenaBruaH ra

7.9''uh*a,rt
-+ffi*sn'v

t:r4
reorpai[ujy

Upggl4er: Ilpe4lor ronucuje 3a rl{oame

KoriKypc ra je.4no paAHo Mecro HacraBHI{Ka'

reorpa$raja.

Y Hnruy. 08.1 1 .201 7. roArase

n:nerutaja o KaHAaAarI'rMa [pI{aBJbeHI{M Ha

AorIeHr 3a yxy Hayquy o6:racr Pet'uona'tlt;l

[{a ce.qnaura Beha ,(enap'ruaua 3a ;eorpa$rjy, o4pxauoj 08.i 1'20i7' ro4nHe, yTnpfeil

je npe4:ror xonrucnje :la nr,roarrre u:rnem'raja O KaH,IflliiaTrarua nplrjanJLei'IHM Ha I{OHI(\'pQ 3?" }t!'}'It'C't

p3i(Ho rvlecro HacriltsHl.ri{a. .uorreH'f 3a yxy HayqHy o6nacr Pe|aona"xua reolpar]lr1a'

R*he iitra.prt4llHa npeAnalre ronaucujy y c:te4ehervt cac'taBv;

1 . IIpoQ. .up A:rexcangap Palunojenuh, RaHpeAI{I4 upo$ecop - [peIoeA]lltt< ttoit'tl-ti:l'tie

flpup o4uo - NI areMaruurra $ aryntet' Y nunep3 I'{Ter y Hrarry

YNa HayuHa oSlacr -'Peruoualna reorparluja

2. tlpo{r. gp Tauapa llyxnh, BaHpeAHIa upo$ecop * aIJraH

Ilpup':gno-MUreMarI4ureH$anyltet'Ynueep3l4Ter'r'F{onorrlCaay

Y>ra HaY'rHa oSlacr -- PsrlioHarrHa reorpaSuja - ,.

3. Ilpodr. gp Munna Ey6a-no-xueroruh, BaHpeAHri upo(fecop - q-raFf

1 1 uupogao -Marer'{ar}t uxu $axylrer:' Ynunep3ul er y Honou C' aAy

lr rn;t ua:yqHa odlacr - Per ta os a'rrJl a ri'i o''patbllj a

Ynpaenr.rt< /{enaprrv aua :a reorpa$i'j t'

,{/"/r,-
tlpo.t' up hr,.o.o,ll(a[' I)a'rtrBojenrrii


