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qJIAHOBI4MA I{3EOPHOI BEhA OAKYJITETA

Ha o*roey qraHa 78, 79. u 80. Craryra IIMO-a u qrraHa 3, 14. a 15. flocroenrxa o paAy
LIs6opnor neha, 3axa3yjerr.l VIII ce'4ur4uy I4s6opnor seha IIMO-a y Ffuury, 3a cpery 12.9.2018.
roAI4He ca nor{erKoM y 12:00 qacoBa y 3rpaAr.r (Darylrera y yrrnulr Bnmerpa4cxoj 6p. 33, y
arr,r$urearpy.

3a VIII ceAHr{uy Zs6opnor neha @axyrrrera rrpelnaxeM c.ne4eha:

AHEBHI4 PEA

Vcnajarre LIzsoEa vr3 3arrucqt4xa ca VII ceAHr4rle tr4s6opnor eeha o4prcaHe AaHa Il.7 .2}lg ronuHe,1.

2.

J.

4.

5.

O6asemrerLa AeKaHa,

Yrnplraeaire flpeAnora oAn]T(e sa us6op HacraBHHKa Kao
HarrHof paAa KaHAV{aATa, OrIeHe aHta)r(oBarsa Ir.aHI.I1.LATA y
rreAatorirxor paAa Kao u orleHe pe3ynrara xoje cy KaHAr,rAarrr
HacTaBHOr noAMJIaTKa,

,{oHouerre Ogryxe o ycnajamy Z:neurraja xourzcuje :a asdop

PasHo.

r.{ AaBarbe ordeHe pe3ynTaTa, orleHe
pasnojy HacraBe, orleHy pe3ynrara
Irocrr4urr{ y o6er6elraBa}Ly Ha) rHo-

capaI.HuKa,

llpucycreo ceAHr4rIH je OEABE3HO :a cBe qnaHoBe I,IsGopHor seha.

Y cnyuajy olpaBAaHe cnper{eHocrra Ay)rtrlu cre Aa cnoj usocrasax 6naroBpeMeHo najanure

onpaBAaTe.

IIPEACEAHI4K
Of BEhA fIM@-a



OEPA3JIO}ITEIbE

O6pasnoNeBe AHeBHor peAa 3a VIII ceA{raqy I,Is6opHor seha llpapogno-MareMarr{rrgor
Qarynrera,3a*a3aHy 3a cpeAy 12.9.2019. roArzHe cu roqerro*y tzro 

"ii.
Taqrca 1.

IIssoA vls 3afrucEvrKa ca vII cegnzqe }Is6opnor neha (Daxylrera, oApxaHe gaua 11.7.201g.
roA[rHe, IocraBJEa ce y fipunory pap.n pmMarparr a u ycaajarua.

Taqrca 2.

o6aseurerre he Aarr4 AeKaH oaryrrera Ha cauoj ceA,r,ur{.

. Taqxa 3.

- Korvrucuja 3a nprrpeMy I4seeurraja y cacraBy:

1. [p Mraralra JosaHonzh, pe4. npoo. rIM@-a y Heruy ( rNa s/o Mareu aruxa),
2' IP Jbunaua.flerponrah, PeA. rpoQ. Exonoucxor (pax. y E"o.puay (yrNa n/o Mareuargxa),
3. Ap Mapuja Munoruenah, nanp. npo0. rIM@-a y Fluruy (yNa n/o Mur"rurrou;.

rlo.qHera je ?I:neurraj sa us6op je4nor HacraBHr{Ku ,u y^y Ha} rHy o6racr MarelrarruKa 3alpeAMere Teopuja MacoBHor o[cJIyxI{BarLa Ha fieuapmaany 3a MareMarr{Ky u Beponaruoha ra
fieuapnraauy 3a paqyHapcKe HayKe ca rpeAnoroM Aa ce y 3Barre BaHpeAHn npoeecop usa6epe
Ap JacuuHa Eop[ennh, 4oqeHr ua,{enapnraaTy saMareMarrKy fIM@-a y'ur-v. -

Behe fleuaprMaHa 3a MareMarrr*y je Ha ceAHr.rqu o4pxanoj iuru _ roArr,e
pa3 Morpr4no r,r ilprrxB arur o IrIs n eunaj rorrau czj e.

rlorpe6no je aa tr{s6opno Behe @axynrera pa3Morpr4 lIsneruraj Kouuclrje, Mr4rrrJEer6e Beha
fieuapruaua, MI4IIrJbeIbe cryAeHTcKHx oprurrauuija Kao v Aa florpe6ne oqeue o KaHAr,r rutvManpollHcaHe ruIaHoM L20. CtarTra VHznep:I{rera Kao H ,tr. 123. cran 1. Cruryru 4,axyrrera u yrBp.qr{
npeAnor zaus6op.

- Kotrracuja 3a [purrpeMy llseeruraja y cacraBy:

1' Ap BnaIui'rup lleurzh, pea. npoQ. fienaprua*a 3a 6aonorrajy, VHranepsurer I{pHe fope,
npeAceAHl{r ( }or_a n/o 3ooloruja 6ecruuMerLaKa u exonornja Nraroita6a;, ..
2. lp llpegpar Crarraonosrh, pel. rpo+. Buoloruror Qax. y Eeorpagy (yxa H/o MopQoaoraja,
cucreMaruxa rz $anorennj a xznorrama),
3' Ip Jema I{pno6p,*a krca,-oeuh, p.A. rpo0. IIM<D-a y FLruy (yNa n/o 3oonorzja).

no4nena je I4seelrraj sa ua6op je4nor HacraBHr,rKa 3a yrry Ha)rquy o$lacr Exo.uoruja r{ 3arrrrgTa
)I(I'rBorHe cperuHe ua.{enaprr'rauy 3a 6Iaonorrajy v erororHjy 

"u 
rrp"lroroM Aa ce y 3BarLe BaHpeAHr,r

upoQecop usa,epe AP AHa Canuh, AoueHr Ha flenaptrlaHy 3a 6uonorujy u exororajy IIM@-a yHnruy.
Behe .{enaprMaHa :a 6uonorajy !r eKonornjy je Ha cerHrzurE o4pxanoj AaHa

roArrHe pa3Morpr4no r{ flprzxBarr.r.no llsneurraj xouucuj e.
Ilorpe6no je 4a ?Is6opHo Behe @axynrera pa3Morpr I,Isneuraj Konaucuje, narurerre Beha

fienapruaHa, MrIIrrJEeBe cryAeHTcKrrx opaurrruqrla Kao v tra norpe6He orleHe o KaHAr{rarrMa



rpom,rcaue qrauoM 120. Craryra Ynrnepsrirera Kao lrril. L23. cras 1. Craryra (Darynrera u yrBpAr{
rrpeAnor sa us6op.

Taqrca 4.

- Kouucuja 3a rrpurpeuy I4snemraja y cacraBy:

1. !p CHeNasa Torurzh, peA. npo$. fIMO-a y Hunry, npeAceAHr4K
2. [p Buorera Mraruh, pe4. npo(p . IIMO-a y Hzury,
3. Ap Pfxzqa Mraquh, BaHp. rpo$. IIMO-a y Koconcxoj MrErponzqra.

rolHena je tr4:neunaj za wz6op je4Hor capa4nzrKa 3a yxy Hay{Hy o6lacr Ana.rruruqrca r,r

duguqKa xeprr,Iia Ha flenaprrvrary 3a xeuajy, ca 3aKJb) rKoM H rrpeAnoroM Aa ce y 3Barbe acilcroaTa
usa6epe Je.rrena MpnaoIuaHItH, ArrnJroMr.rpaHl{ xeMl{qap, cryAeHT AorcTopcKux cryguja-crylujcrcr,r
[porpaM xeMrrJa.

Behe fleuaprMarra sa xeunjy je na ceAHHrIr,r ogpNauoj Aa:aa
rpuxBaruno I,lsnermaj rouncuje.

florpe6no je m Irls6opHo Behe Oarcynrera pa3Morpr{ I4sneruraj Korr,rncuje, uururreme Beha

fleuapmraua r{ AoHece o,4nyxy o us6opy.

Ta.rrca 5.

PasHo.

. roALIHe pa3MoTpI4nO I4
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I,I3BOA [I3 3ATII,ICHTIKA

Ca VII ceAHHrIe Irls6opnor eeha llprapoAHo-MareMarrrqKor $aryntera, oApxaHe AaHa

11.7.2018. ro4ulre, .u.ror"r*orvr y 1200 ilacoBa.

CeAuIzqu upucycrnyj e: 96'ulanoea ?le6opuor eeha @aryltera.
O4cyrnu: .up Bla4ratrup PaxoveBxh, Ip Muleua Mrrrroel4h, Ap foplana Crojanorrh,

Ap Cnex<aua Vlmth, Ap Cuexaua Muruh, Ap BuAocae Mapxoelrh, AP Jby6wp
Belzirluponuh, 4p Jetesa MaHojnoer4h, Ap fopan bopfeezh, Ap Mrraua JoeaHoauh, 4p

Mupocran Pucrzh, Ap Cuexaua Xusxoeuh 3rarauornh, Ap Mapxo lle:rKoelah, Ep [ujaua
Mocnh, Ap Aparana Ctojuuuh, Ap Celuna lllahzpoeuh, Ap fiparan Bopfeerah, Ap Mapxo

Mlrrorueelrh, Ap Ilonuna Enarojenuh, Ap Mulan Mzruh, Ap Haraura JoKoelah, .up Tar:jana

berrah, Ap Jenena flerpoer,rh, Ap Mapuua Jymronuh, 4p Ilpe4par Kprolnqa, Ap Mapjan

Panbenosrh, Lp Typab Mr4norueer4h, Ip LIeaH, Ctauuuupoeuh, Ap JeneHa Mrarporrah, 4p

Muran Crojroenh, Ap 3opnqa Mraruh, Ap MundIIa CrojKosl,Ih fluuepaq, Ip lbwr,aua

Crpu.reruh, lp ?Tsa:a CtaHKoslah, Ap Mapraja l-{eerronuh.
Iloruro je ycranoBJbeHo ga uocroju KBopyM 3apa1, H rryHoBDKHo oAryrrl4Barbe, AeKaH

@axyrrera npo$. [p?Iaau Manqen je npe4noNuo cleAehu:

AHEBHII PEA

1. Ycrajame IrlssoAa Ir3 3a[r4cHr4Ka ca VI ceAHI{ue I,Is6opnor eeha oAp}KaHe l.a:aa

20.6.2018 roAuue,

2. O6arerurelba AeKaHa,

Yrnpfnnarbe rrpeAJrora oAJryKe sa us6op HacraBHI,IKa Kao Lr LaBar+,e olreHe pe3ynrara,

orleHe HayqHor paAa KaH1t4[ara, orleue aHrDI(oBaIra KaHAI{[ara y pa.3eojy HacraBe,

oueHy pe3yarara ne.uarorrrKor pa4a Kao v oIIeHe pe3yJlTara Itoje cy KaHAIaAarpI

r o cr[rJII4 y o6es 6e! I4B ar6y HayqH o- HacraBH or TIoAMJI arKa,

Yrnpluearre Ilpe4nora oAnyKe o o6pa:oBalby xonaucuje 3a rll4car6e Irlsreulraja :a us6op

HACTABH14KA,

5. floHorueme OA.iryxe o o6pasoBarLy xol,urcuje 3a rlucarre I,lsneurraja sa u:6op capa[Hr4Ka,

6. Pasuo.

J.

4.



Ta.rxa 1.

vL3BtrA vI3 3anlacHllKa ca Vl ceAHIaIre I'Is6opHor eeha llpupo4no-MareMarr.rqKor
Saxynrera, oApxaHe AaHa20.6.2018. ro4une, ycnoien je je4uomacro,6., npwvega6a.

IrIsso.u

Taqrca 2.

Ta.rKa 3.

- Konrucuja 3a rpunpeMy I{rneruraja y cacraBy:

1' Ap Huxola Hraronrah, pe4. npo0. fIM@-a y Hnruy ( yNa n/o onrura r4 HeopraHc6a
xeiraraja),

2' lp 3opaH To4oponuh, peA- rpos. Texnorouu<or sax. y Jlecronly (yNa H/o Xerraaja
u xeuuj cre rexHoJrorlrj e),
3. Ap fopan Haronzh, peA.rpoo. MeAzuzucxor Qax. y Hzruy (yxa u/o Xerrrraja).

MLIIrrJbeIse Beha lenapruana sa xeuujy I4 yrBpAraJro [peAJror 3a us6op je4uor HacraBHr4Ka y
3Barbe peAoBHrr npo$ecop 3a yxy Hayquy o6racr Onrura u ,.op.ur.rca xe*ruja Ha
lenaprnaaHy 3a xeuzjy ila ce wzalepe Ap Aparau bop[enuh, BaHpeAHr4 nposecop na
{enaprrraaHy 3a xeuujy. ,

VI

- Ko*rncuja 3a rpuilpeMy I4sneruraja y cacraBy:

l. Ap 3opau flerporuh, peAoBHr4 qnaH CAHy, HayqHr.r
y Beorpa4y ( yxa u/o ErcneprzMeHrarrHa $uzuxa),
2. lB fopAana Manosuh, HayqHr4 

"uu.r"rn 
l4ruciwryra

Erccuep uueHriurHa S rasnrca),

caBerHr4K I4rucruryra sa Qusrzxy

aa Qzsnry y Eeorpagy (yxau/o

3' Ap Cysana Craueuroerah, eanp.ryo0.IM@-a y Hraruy (yNa n/o Excnepr.rMegrarrHa
r4 rpr,rMerreua Qusnrca).

MI{IIrJLerbe Beha {enaprrraaHa sa Sasrary v yrBpruno rpeAJror aa us6op je4nor HacraBHr4Ka y
3BaI6e BaHpeAHI4 npo@ecop 3a yxy Hayquy o6racr Erccnepuur.riurr"u Lt rpr.rMerLeHa
Qusurca Ha leuaprMarry sa susuxy ga ce wsalepe Ap carua roquh, BaHpeAHr,r npo6ecop ua
flenaptvrauy 3a Srasur<y ..

- KolrucHja 3a rpunpeMy lf:reruraja y cacraBy:

1. rp Mrao4par Pa4onah, peA. upoo. rIM@a y Hnruy ( yNa u/o Er<cuep vMeHrurHaLI
rpr,rMerbeHa Qnszr<a) upeAceAnr4x;
2. M lparoclas Huresuh, poA. rpoQ. IIMO-a y Kparyjesqy (yNa ulopagujarlr4oHa
Sraszxa),
3' Ap Cysana Crauenronuh, aanp. rpo0. IIM@-a y Hraruy (yNa n/o Ercnepr4MerrranHa
Lr rpr{Merbeua Qusrzxa).



MI{IIIJberLe Beha lenapruaHa 3a @u:rEry r{ yrBpAr4Jro npeAnor sa lrs6op je4nor HacraBur,rKa y
3BaI6e BaHpeAHI4 upoQecop 3a yxy HayqHy o6racr ErcnepuueHTaJrHa H npr{MerLeHa

Qnsurca 3a rpyry rpeAMera ns pa4ujaurroHe Qusnme rr Merporroruje N o6page pe3yJrrara
Mepelf,a Ha flenapr:MaHy sa Sz:ur<y La ce wza1epe 4p Becna Manuh, AoUeHr na flenaprMarry
sa Susnr<y

Taqrca 4.

- Irls6opuo sehe @ar<yrtera je 4oneno rpeAJror O4nyre o rs6opy qraHoBa rouracuja sa
rl4carLe usnemraja o upnjan-rreHr4M KaHAr4Aarr4Ma ro KoHKypcy ol 04.7.2018. roAr4He r{ ro:

I Ha {enaprMaHy sa MATEMATIIKY:

1. JeAlIor HacraBHI{Ka y 3Barie BAHPEAHI,I IPO@ECOP 3a y)Ky HayqHy o6lacr
Marenrar[xa sa upeANaere Teop[ia MacosHor oncryxusaba Ha nenaprr\aaHv
sa MateMaruxy H BepoearHoha Ha neuaprldau), sa pa.r)rHapcxe ua)rxe :

1. [p MNraHa JosaHonuh, pe4. rpo$. (yNa r/o Mareuarura),
2. [p Jbraraua rlerponuh, peg. npoO. Eronoucnor Sar<. y Eeorpa4y (pxa n/o

Mareuaruxa),
3. !p Mapzja Muloruenuh, aaup. npo$. IIM@-a y Humy (yNa H/o Marerraarrxa).

Taqrca 5.

- LIs6opHo nehe @axyJrrera je Aonelo O4nyry o ue6opy rrJragoBa rouucuja 3a rr4carbe
useeruraja o npr.rjan-rreHlaM Kanp.LrilarraMa rro KoHKypcy ol 04.7.2018. ro4raue 14 To:

1. JeAnor capaAgr,rKa y 3Barre ACIICTEHT sa HayrrHy o6nacr AnalnruqKa Ir

Qusr.rura xeruuja:

1. !p Cnex<aua Touruh
2. flp BraoneraMwrnh,
3. [p PyNrzrlaMwrJvffi.,

Taqrca 6.

PasHo.

3anr.rcHurc BorrrJra

Cuexana tupuh, Ar{rrJr. trpaBHHK

pea. npoQ. IIM@-a y Huruy, npeAceAHzrc xouucuje,
pea. npo$. IIM@-a y H*lly,
BaHp. flpo$.fIM@-a y Koconcroj Murporuqu.

EOPHO BEhE IIM@-a
nux Beha

AEKAH
)

t.t



IPnPU!tt0 . tilATt[]ATItll{t4 0Al{y,lTET ' t'trtlj

ilpruneuo , t :o 18.
oPr JEtr, 6poj llputro Bpelnocr

o4 LG+4

IZBORNOM VEEU PRIRODNO.MATEMATIEKOG FAKULTETA
U NISU

NAUCNO-STRUENOM VEi U ZAPRIRODNO-MATEMATIEKE
NAUKE UNIVERZITETA U NISU

Na sednici Naudno-strudnog ve6a za prirodno-matematiike nauke od 16.07.2018. go-

dine, odlukom broj NSV 8/17-01-008/18-010, odredjeni smo da kao Komisija napi5emo

izve5taj o izboru jednog nastavnika u zvanju vanredni profesor na Departmanu
za matematiku Prirodno-matematidkog fakulteta u Ni5u, za r?u oblast Matematika,
za predmete: Teorija masovnog opsluZivanja na Departmanu za matematiku i
Verovatnoda na Departmay\t za radunarske nauke. Posle uvida u priloZenu doku-
mentaciiu, podnosimo slede6i '

IZVESTAJ

Na raspisani konkurs se prijavio jedan karrdidat, dr JASMINA DJORDJEVIC,
docent Prirodno-matematickog fakulteta u NiBu. Uz prijavu je priloZila autobiografiju,
spisak nau6nih radova, naudne radove i spisak ude56a na naudnim skupovima i seminarima.

1. BIOGR,AFSKI PODACI O KANDIDATU

Dr Jasmina Djordjevi6 je rodjena 19.08.1982. godine u NiSu, gde je zavr5ila osnovnu

Skolu i gimnaziju "Bora Stankovii" sa odlidnim uspehom. Prirodno-matematicki fakultet
u Ni$u, odsek Matematika i informatika, smer Matematika ekonomije, upisala je 2001.

godine. Diplomirala je juna 2006. godine kao student generacije, sa prosednom ocenom

9.67 i odbranom diplomskog rada pod nazivom Stohasti,i.ki, modeli. kamatni,h stopa. Dve
godine je u toku diplomskih studija kao zapaLen student bila stipendista OpStine.![i5, a
dobila je i jednokratnu stipendiju rrorve5ke vlade.

Svoje osnovno interesovanje u toku diplomskih studija, usmereno ka stohastici i sto-

hastiikim modelima u finansijama, pro5irila ie upisom doktorskih studiia decembra 2006.

godine na Odseku za matematiku i informatiku. U predvidjenom roku je poloZila sve ispite
sa prosednom ocenom 10 i usmerila svoja istraZivanja ka izudavanju backward stohastidkih
dif'ererrr:ijalnih jednaiirra. Doktorsku disertaciju pod rrazivom Backward stoh,asti,il<;e difer-
enci,jalne jednai,i,ne sa perturbaci,jama je prijavila 27.06.20L2. godine, a odbranila je

20.06.2013. godine na PMF-u u Ni5u.

Po diplomiranju, od Skolske 2006107. godine je kao istraZivad-pripravnik bila angaZova-

na za izvodjenje veZbi iz nekih predmeta na Odseku za matematiku i informatiku i Odseku
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za hemiju, kao i posle izbora u zvanje asistenta, od septembra 2009. godine. U zvanje do-

centa je izabrana 20.12.2073. godine kada joj se poveravaju predavanja iz predmeta Teorija

masovnog opsluZivanja rra rnaster studijarna maternatike i Verovatno(;a tra osrrovnim studi-
jama raiunarskih nauka.

2. NAUENI I STRUENI RAD

Jasmina Djordjevii je do sada objavila B naucnih radova kategorije M21-23 i dva

naudna rada u zbornicima sa konferencija objavljena u celini. Takodje je autor jedne

zbirke zadataka sa osnovama teoriie.

2.1. UdZbenici
Zbirka zadataka:

Jasmina Djordjevii, Verouatnoda, Zbr,rka zadataka sa osnouanxa teori,je, Prirodno-
matematidki fakultet u Ni5u, 2018. (370 strana)

2.2. Objavljeni nauEni radovi kategorije M21 
,

Radovi objavljeni pre izbora u zvanje docent:

[1] S. Jankovi6, J. Djordjevii, M. Jovanovii, On a class of backward doubly stochast'ic

d,i.fferenti.al equat'ions, Applied Mathematics and Computation, 217 (2071), 8754-

8764, Corrigerrdum to On a class of backward doubl'y stoch,ast'ic di,fferenti,al equat'ions,

Appl. Math. Comput. 218 (20t2) 9033-9034. (M21)

[1] S. Jankovii, M. Jovanovii, J. Djordjevii, Perturbed backward stochastic dif-
ferential equations, Mathematical and Computer Modeling, 55 (201,2),1734-7745.

(M21)

[3] J. Djordjevid, S. Jankovii, On a class of backward stochast'ic Volterra i,ntegral

equati,ons, Applied Mathematics Letters, 26 (2013), 1192-1'197 . (M2 1 )

Radovi objavljeni posle izbora u zvanje docent:

[ ] J. Djordjevii, S. Jankovii, Backward stochastic Volterra integral equations with
additive perturbations, Applied Mathematics and Computation, 265 (2015), 903-

e10. (M21)

[5] J. Djordjevii, On a class of backward doubly stochastic differential equations

with continuous coeffcients, IMA Journal of Applied Mathematics, 81 (2016),26-
41..(M22)

[6] J. Djordjevii, Lp-estimates of solutions of backward doubly stochastic differential

equations, Filomat 31:8 (2017) 2356-2379. (M22)



,
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[7] J. Djordjevii, S. Jankovid, Reflected backward stochastic differential equations
with perturbations, Discrete and Continuous Dynamical Systems - A, 38(4)(2018)
1833-1848. (M21)

[8] J. Djordjevid, C. J. Silva, D. F. M. Torres, A stochastic SICA epidernic rnodel
for HIV transmission, Applied Mathematics Letters, 84 (2018) 168-175. (M21)

2.3. Radovi u zbornicima nacionalnih konferencija, objavljeni u celini:

Radovi objavljeni pre izbora u zvanje docent:

[1] M. Jovanovi6, J. Djordjevi(,, B'inomial interest rates models, Sym-op-is 2006,

Banja Koviljaca, Zbornik radova, (2006) 145-148.

[2] J. Djordjevii, M. Jovanovi6, S. Jankovi(,, One-factorinterest rates stochast'ic

models - Vasr,cek model, Sym-op-is 2006, Banja Koviljaca, Zbornik radova, (2006)

429-432.

Prikaz udZbenika i radova objavljenih posle izbora u zvanje docent

Verovatnota - Zbirka zadataka sa osnovama teorije je pre svega namenjena

studentima osnovnih studija na Departmarlr za radunarske nauke PMF u NiSu i u skladu
je sa programom predrreta Verovatnoda na tom departmanu, ali je mogu koristiti i svi
drugi koji imaju potrebe za savladjivanjem gradiva iz oblasti verovatno6e.

U prvoj glavi Osnouni, pojmoui. u uerouatno6'i, zadaci se odnose na sludajne dogadjaje,
aksiomatsko zasnivanje verovatno6e, konadne i neprebrojive prostore verovatnoia, uslovne

verovatnoie i nezavisnost dogadaja. U drugoj glavi Sluiajne promenljzue, obradjuju se

sludajne promenljive diskretnog i apsolutno neprekidnog tipa, njihove funkcije raspodela,

funkciie shria.jnih promenl.livih, vi5edimenzionalne slucajne promenljive, funkcije slucajnih
vektora i njihovih koordinata i uslovne raspodele. TYe6a glava Numeri,ika i, funkcionalna
obele|ia sluiajni,h promenljiuih posve6ena je matematiikom oiekivanju, momentima, dis-
perziji i koeficiierrtu korelar;ije. Veliki broj zadataka se odnosi na karaktcristiine funkcijc,
a manji broj na generatorske funkcije. ZaQaci u kojima se obradjuje uslovno materm,tidko
otekivanje su, zbog sloZenosti ovog pojma, po teZini i obirnu prilagodjeni interesnoj grupi
kojoj je ova zbirka prvenstverro namenjerra. U cetvrtoj g).avi Nizo'u'i sluiajruih promenlji,ui,lt,

zadaci se odnose na tri osnovna problema u vezi nizova sludajnih promenljivih, na konver-
gencije sludajnih promenljivih u raspodeli, verovatnoii, skoro izvesnoj i srednje kvadratnoj,
na zakorre velikih brojeva i rra centralnu graniittu teorenru.

Zbirka zadataka sadrZi 417 detalino re5enlh zadataka i 353 zadatka za samostalno

reSavanje za koje su data samo krajnja re5enja. Veliki broj zadatakaje ilustrovan grafidkim
prikazirna. Na pocetku svake glave i svakog poglavlja defirtisani su pojrnovi na kojc se

zadaci odnose i data su tvrdjenja na kojima se zasniva re5avanje zadataka. Znatan broj
zadataka 6e svojom teZinom podsticati studente na dalje istraZivanje u ovoj oblasti.
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Osnovna ideja u radu [4] je uporedjivanje re5enja u tr2 smislu Siroke klase stohastiakih
Volterra integralnih jednadina, ciji koeficijenti aditivno zavise od malih perturbacija, sa

re5enjirna odgovaraju(:ih neperturbovanih jedrraiirra istog ili jednostavrrijeg tipa. Uz pret-

postavku da koeficijenti jednadina zadovoljavaju globalni Lipschitzov uslov dokazano je

dazaproizvoljno 4 > 0 postoji interval lt(d,fl C 10,7] na kome je L2-razltka izmedju

reSenja perturbovane i neperturbovane jedrracine rnanja od 4. Bliskost je dokazana rre

samo za procese stanja, ve( i za kontrolne procese. Teorijska razmatranja su potvrdjena
ilustativnim primerom.

U radu [5] se razmatra klasa backward doubly stohastickih diferencijalnih jednabina,

koje imaju op5tiji oblik forward integrala Itoa (uporedjuju6i ga sa onim koji je do tada
proudavan). Proudava se egzistencija re5enja za tu klasu backward doubly stohastidkih
diferencijalnih jednacina sa neprekidnim koeficijentima koji zadovoljavaju uslov linearnog
rasta, dokazujc teorema uporedjivanja za ttt klasu jednacina i izvodi se minimalno i mak-
simalno re5enje. Teorema Kneserovog tipa je dokazana za veliku klasu backward doubly
stohastickih diferencijalnih jednacina. Pokazano je da za elemente te klase jednacina pos-

toie .jedinstvena ili neprebrojiva redenja. Nekoliko primera ilustruje teorijske rezultate i
probleme proudavane u radu. r

Velika klasa nehornogenih backward doubly stohastickih diferencijalnih jedrracirra sa

op5tijim oblikom forward integrala Itoa je razmatrana u radu [6]. Osnovna ideja ovog rada
je proudavanje stabilnosti, u .LP smislu p, p ) 2, backward doubly stohastidkih diferencijal-

nih jednacirra u slucajevirna kada koeficijenti zadovoljavaju ili rre zadovoljavaju Lipschitzov

uslov.

U radu [7] je razmatrana klasa refleksivnih backward stohastickih diferencijalnih jedna-

iina diji generatori zavise od proizvoljnog malog parametra i koja cini klasu perturbovanih
jednacina. Reienja tih iednacina se uporedjuju sa reSenjima odgovarajuiih neperturbo-

vanih jednadina u -Lp smislu, za p ell,2[, pri demu su neperturbovane jednadine istog ili
jednostavnijeg tipa u odnosu na perturbovane i ne zavise od malog parametra. Zadati su

uslovi ko.ie ie neophodno da zadovoljavaju koeficijenti neperturbovane jednacine da bi se

obezbedila stabilnost njenih re5enja u -Lp smislu. Pokazano je da za proizvoljno 11 > 0

postoji interval lt(d,Tl c [0,7] na kome je Le razlika izmedju re5enja perturbovane i
rreperturbovane jednaiine manja od 4.

U radu [8] je proucavan SICA epidemioloiki model za prenos HIV-a, opisan sistemom

stohastickih diferencijainih jednaiina. Do]<azana je egzistencija i jedinstvenost globalnog

pozitivnog reSenja i dati uslovi za koeficijente sistema koji obezbedjuju iskorenjivanje

bolesti, odnosno njenu perzistentnost. Teorijski rezultati su ilustrovani odgovarajudim

mrmerickim simulacij ama.

2.4. Citiranost:

Rad [r] je citiran u radu: l

1. F. Bao, Y. Cao, A.fi,rst order sem,i-discrete algori,thm, for backusard dou,bly stochasti,c

d,i,fferenti,al equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems - B, 20 (5) 1297-

1313 (2015).



R.ad [3] je citiran u radovima:

1. M.H.Heydari, M.R.Hooshmandasl, F.M.Maalek Ghaini, C.Cattani, A computation,al

method for solui,ng stochasti,c ltiVolterra i,ntegral equat'ions based on stochast'ic oper-

ati,onal matrtr for generali,zed hat basi,s funct'ions, Journal of Computational Physics,

270 (2014) 402-415.

M.H.Heydari, M.R..Hooshmandasl, C.Cattani, F.M.Maalek Ghaini, An effici,ent com-

putati,onal method for solui,ng nonl'inear stochast'ic It6 i,ntegral equat'ions: Appli,cation

for stochast'ic problems 'in phys'ics, Journal of Computational Physics, 283 (2015)

148-168.

M.H.Heydari, M.R.Hooshrnandasl, Gh. Barid Loghrnani, C. Cattani, Wauelets

Galerkr,n method for solui,ng stochast'ic heat equati,on, International Journal of Com-
puter Mathematics, 93 (9) (2016).

M. H. Heydari, M. R.. Hooshmandasl, A. Shakiba, C. Cattani, Legendre wauelets

Galerki,n meth,od for solui,ng nonl'in,ear stochastic i,ntegral equation,s, Nonlinear Dy-
namics, 85 (2) (2016) 7185L202. '

M. H. Heydari, M. R. Hooshmandasl, C. Cattani, Wauelets method for solui,ng

nonl'inear stochast'ic ItOVolterra integral equat'ions, Georgian Mathematical Journal,
(201 8), DOI: https : I I doi.or g I 10. 1 51 5/gmj-2018-0009

2.5. Recenzentske aktivnosti:

Jasmina Djordjevi6 je recenzirala naudne radove za slede6e dasopise:

(i) Applied Mathematics and Computation,

(ii) FTLOMAT.

3. UEESCE NA NAUENIM SKUPOVIMA

Dr Jasmina Djordjevii je udestvovala na medjunarodnim i nacionalnim konferencijama

na kojima je prezentovala sledeie naudne radove:

1. Miljana Jovanovi6, Jasmina Djordjevii , Bi.nom'ial mod,els for i.nterest ,ot"r', Sy^-
op-is 2006, Banja Koviljai:a, October 3-6, 2006.

2. Jasmina Djordjevii, Mil.jana Jovarrovi6, Svetlarra Jankovi6, On,e-factorinterest
rates stochast'ic mod,els - Vas'icek model, Sym-op-is 2006, Banja Koviljada, October
3-61 2006.

3. Svetlana Jankovii, Miijana Jovanovii, Jasmina Djordjevii , Backward, stochast'ic

di.fferen,ti,a,t, equ"ati,ons wi,th, perturbations, XIII-th International summer Conference

on probability and statistic (ISCPS). Seminar on statistical data analysis workshop

on industrial statistics, Sozopol, Bulgaria, Jun 21-28, 2008.

,

,

4.

5.



5.

6.

7.

B.

9.

10.
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Svetlana Jankovii, Jasmina Djordjevii, Miljana Jovanovii, Backward doubly stoc-

hasti.c di,fferenti,al equati.ons w'ith generali.zed coeffci.enls, First Mathematical Confer-

enr:c, Pale, Bosna i Hercegovitra, May 21.-22,201,1.

Jasmina Djordjevi6, Svetlana Jankovii, Perturbed backward stoch,ast'ic Volterra

i,ntegral equat'ions, 13th Serbian Mathematical Congress, Vrnjadka banja, Serbia,

May 22-25,2014.

Jasmina Djordjevii, Svetlana Jankovi6, On a class of backward stochast'ic Volterra

i,ntegral equati,ons, Tth European Congress of Mathematics, Berlin, Germany, July
t8 - 22,2016.

Jasmina Djordjevii, Svetlana Jankovi6, Some effects of perturbati,ons on solu-

ti,ons of baclcward stochast'ic di.fferenti.al equat'ions, Invited lecture, Mini symposium
"stochastic vibrations and Fatigue: Theory and Applications", Belgrade, Serbia,

July 4th, 2017.

Jasmina Djordjevii, A class of solutr,ons of Backward Stochasti.c Di,fferenti,al Equa-

ti,ons,The 39th Conference on Stochastic Processqs and their Applications (SPA2017),

Moscow, R,ussia, JuJy 24-28,2077.

Jasmina Djordjevii, Kneser type of problem for backward doubly stochastic dif-

ferentr.al equat'ions, A Probability Summer School, Centro di R,ecerca Mathematica
Ennio De Giorgi, Univerisity of Pisa, September 13-15,2017.

Jasmina Djordjevii, Cristiana Silva, Delfirn F.M. Torres, A stocho,sti,c: SICA eyti-

dem'ic model for HIV transm'iss'ion, Invited lecture, The Tlaining School on Optimal
Control Theory and Mosquito Control Strategies, Department of Mathematics of
the University of Aveiro, Portugal, April L9-21,2018.

4. UEESCtr NA PR,OJtrKTIMA I StrMINARIMA

Od 2007. do 2010. godine je bila uiesrrik na projektu 1,44003, Ministarstva za nauku

i tehnolo5ki razvoj, pod nazivom "Teorija operatora, stohastiika analiza i primene", a

od 2011. godine je ucesnik projekta 174007 Ministarstva prosvete, nauke i tehnolo5kog

razvoja pod nazivom "Furrkcionalna analiza, stohasticka analiza i prirnene"

U cilju svog strudnog i naudnog usavriavanja pohadjala je sledede seminare: 
''

1. Winter School in Stochastic Processes in Bitola, Macedonia, DAAD, 2006.

2. "stochastic Differential Equation Models with Applications to the Insulin-Glucose
System and Neuronal Modeling Middelfart", Bio-Math Summer School and Work-
shop 2008, Denmark, 2008.

3. 22th International Summer School of the Swiss Association of Actuaries,. Lausaune,

Switzerland, 2009.

4. Summer School on Parameter Estimation in Physiological Models, third event of the
EC Marie Curie Conferences series Mathematical Modeling of Human Physiological

Systems with Biomedical Application Island of Lipari (Siclly, Italy), 2009.
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5. Summer School in Quantitative Finance, Prague, Czech,2070.

6. Intensive course Chaos, Expansions and Ito Calculus, Novi Sad, 2010.

7. Spring School "Stochastic Analysis in Finance", which was an event organized
within the FP7 PEOPLE Marie Curie ITN network "Deteministic and Stochastic
Controlled Systems and Applications" the University of Brest, F\ance,2012.

8. ITtr.LAB MathEconomics Open Course Mathematical Models in Economics Fi-
nance, Perm State University, Russia, 2013.

9. FinMod (Financial Modeling Conference) 2013, Perm State University, Faculty of
Economics, ISMME Department, 2013.

10. Juni<-rr Female R.esearchers in Probabilitv, Berlin, Gerrnany, 2015.

5. NASTAVNO-PEDAGOSKI R,AD

Po diplomiranju, od Skolske 2006107. godine je kao istraZivac-pripravnik bila angaZova-

ra za izvodjenje veZbi iz predmeta Diferencijalne jednacine i Stohasticko modeliranje na
Odseku za matematiku i informatiku i Matematika na Odseku za hemiju, a posle izbora
u zvanie asistenta, od septembra 2009. godine, izvodila je veZbe iz predmeta Stohasticko
modeliranje, Finansijsko modeliranje 1, Finansijsko modeliranje 2 i Uvod u verovatnoiu
na Departmanu za matematiku, Uvod u verovatno6u na Departmanu za infromatiku i
Matematika na Departmat'\) za hemiju.

Nakon izbora u zvanje docent, na master studijama matematike, modul Verovatnoia,
statistika i finansijska matematika drZi predavanja i veZbe iz predmeta Teorija masovnog
opslrrZivanja, kao i vezbe iz predmeta Finansijsko modeliranje 1 i Finansijsko modeliranje
2, dok na osnovnim studijama radunarskih nauka drZi predavanja i veLbe iz predmeta
Verovatno6a. Korektan je saradnik u komunikaciji sa studentima i nastavnicima.

Kao predavai rra Doktorskirn akadernskim studijarna predaje Firransijsko trrodeliranje.
Nastavne aktivnosti dr Jasmine Djordjevid se mogu sagledati kroz predavanja i veZbe

koje drZi veoma savesno i sa velikim entuzijazmom. Priprema materijala za predmet

Teorija rnasovnog opsluZivarrja je zahtevala ogl'ornan napor u izboru aktuelnih sadrZaja i
koncipiranju istih.

Bila je i clan komisije za odbranu nekoliko diplomskih i master radova na Departmanu
za matematiku Prirodno-matematickog fakulteta u NiSu i mentor za izradt master rada:

o Umetnuti lanci Markova u Teoriji r,nasovnog opsluZivanja, 2018. ..

Dr Jasmina Djordjevid je vi5e puta bila 6lan komisija za sprovodjenje prijemnog ispita
na Departmanu za matematiku, a od 2073-2078. godine je bila koordinator pripremne
nastave na Departmanu za matematiku.

MISLJENJE I PREDLOG

Dr Jasmina Djordievi6 je ostvarila 58 bodova na osnovu radova kategorije M21-23, od

tega 34 nakon izbora u zvanje docent. Njeni radovi su citirani 6 puta. Udestvovala je i
prezentovala rezultate 10 radova na konferencijama medjunarodnog i nacionalnog znaiaja.



Autor je univerzitetske zbirke zadataka sa osnovama teorije i pod njenim mentorstvom je

odbranjen jedan master rad.

Naudne i nastavne aktivnosti Jasmine Djordjevid pokazuju da je predan nautni rad-

nik i da je ukupnom aktivno5iu doprinela razvoju svoje nautne oblasti i struke. Zbog

toga Komisija zakljuduje da su ispl-rnjeni svi zakonski i su5tinski uslovi za njen izbor i sa

zadovoljstvom predlaZe NauEno-strudnom vedu da se dr Jasmina Djordjevid, iz*
bere u z.yanje vanredni profesor iz uile nauEne obtastl Matematilca, zapredmete:

Teorija masovnog opsluZivanja na Departmanu za matematiku i Verovatnoda
na Departmanu za raEunarske nauke.

U Ni5u, 27.07.20L8. godine

Komisija:

+*^*-. )"A"^-q
dr Miljana Jovanovi6, !

redovni prof. PMF-a u Ni5u, uZa naudna oblast Matematika

redovni prof. Ekonomskog fakulteta u Beogradu, uZa naudna oblast Matematika

.7l*r",a^-lar*,*-0 L
dr Marija MiloFevii,
vanredni prof. PMF-a u Ni5u, uZa naudna oblast Matematika
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Поље природно-математичких наука 
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научна област: математика  

година и место одбране: 2006. у Нишу 
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научна област: математика 
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назив звања: истраживач-приправник 
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година избора: 2006. 
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радно место: доцент (наставник математике) 

1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту – навести ако се први пут бира у звање) 

 20.12.2013.,  први пут се бира у звање ванредни професор  

1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник 
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3.1.3. позитивна оцена педагошког рада, утврђена у складу са чланом 13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника Универзитета у Нишу, осим ако се бира први пут у наставничко звање (навести број и датум утврђене оцене) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.1.4. остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. Ближих критеријума за избор у звања 

наставника, осим ако се бира први пут у наставничко звање 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.1.5. 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  

 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.1.6. 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 (у области Гео наука 6 бодова објављивањем научних радова у часописима категорије М24 и 

М51) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

3.1.7. најамaње једно излагање на међународном или домаћем научном скупу

 ........................................................... …………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

3.2. Избор у звање ванредни професор 

3.2.1. испуњени услови за избор у звање доцент (навести датум и број Одлуке о избору у звање наставника, као и назив органа који је донео)   

 

Да 

3.2.2. позитивно оцењено приступно предавање из уже научне области за коју се бира, уколико нема педагошко искуство (навести број и датум 

утврђене оцене) 

Да 

3.2.3. позитивна оцена педагошког рада (ако га је било), која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о поступку стицања звања и 

заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу (навести број и датум утврђене оцене) 

Да 

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

наставник 

 

Да 

3.2.5. објављен уџбеник за ужу научну област за коју се бира, монографија, практикум или збирка задатака (са ИСБН бројем) 

“Вероватноћа-збирка задатака са основама теорије”, ISBN 978-86-6275-077-8 

3.2.6. учешће у научним пројектима 

2007. -2010. године учесник на пројекту 144003, Министарства за науку и технолошки развој под називом “Теорија оператора, стохастичка 

анализа и примене”, од 2011. године је учесник пројекта 174007 Министарства науке и технологије под називом “Функционална 

анализа, стохастичка анализа и примене”. 

 

3.2.7. 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 

Да 

 

3.2.8. 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 (у области Гео наука 6 бодова објављивањем научних радова у часописима категорије М24 и М51) 

Да 

3.2.9. најмање три излагања на међународним или домаћим научним скуповима 

Да 

 

3.2.10. у складу са чланом 3. став 4. Ближих критеријума за избор у звања наставника, навести референце којима се показује да кандидат 

испуњава услове да буде ментор за вођење докторске дисертације (у претходних десет година најмање пет радова објављених у 

часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе) 

 

1. S. Janković, J. Djordjević M. Jovanović, On a class of backward doubly stochastic differential equations, Applied Mathematics and Computation, 217 

(2011), 8754– 8764, Corrigendum to On a class of backward doubly stochastic differential equations, Appl. Math. Comput. 218 (2012) 9033–

9034. (M21) 

2. S.. Janković, M. Jovanović, J. Djordjević, Perturbed backward stochastic dif- ferential equations, Mathematical and Computer Modeling, 55 (2012), 

1734–1745. (M21) 

3. J. Djordjević, S. Jankovć, On a class of backward stochastic Volterra integral equations, Applied Mathematics Letters, 26 (2013), 1192–1197. (M21) 

4. J. Djordjević, S. Janković, Backward stochastic Volterra integral equations with additive perturbations, Applied Mathematics and Computation, 265 

(2015), 903– 910. (M21) 

5. J. Djordjević, On a class of backward doubly stochastic differential equations with continuous coeffcients, IMA Journal of Applied Mathematics, 81 

(2016), 26– 41. (M22) 

6. J. Djordjević, Lp-estimates of solutions of backward doubly stochastic differential equations, Filomat 31:8 (2017) 2356–2379. (M22) 



7 J. Djordjević, S. Janković, Reflected backward stochastic differential equations with perturbations, Discrete and Continuous Dynamical Systems - A, 

38(4)(2018) 1833–1848. (M21) 

8. J. Djordjević, C. J. Silva, D. F. M. Torres, A stochastic SICA epidemic model for HIV transmission, Applied Mathematics Letters, 84 (2018) 168–175. 

(M21) 

 

3.3 Избор у звање редовни професор 

3.3.1. испуњени услови за збор у звање ванредни професор (навести датум и број Одлуке о избору у звање наставника, као и назив органа који 

је донео)  

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

3.3.2. позитивна оцена педагошког рада, која се утврђује у складу са чланом 13. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног 

односа наставника Универзитета у Нишу (навести број и датум утврђене оцене) 

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

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 уже научне области за коју се бира 

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

3.3.7. учешће у међународним или домаћим научним пројектима 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

3.3.8. 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  

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

3.3.9. 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 (у области Гео наука 9 бодова објављивањем 

научних радова у часописима категорије М24 и М51) 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

3.3.10. најмање шест излагања на међународним или домаћим научним скуповима

 ......................................................... ……………………………………………………………………………………………………… 

3.3.11. 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) 

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

3.3.12. у складу са чланом 3. став 3. Ближих критеријума за избор у звања наставника, навести референце којима се показује да кандидат 

испуњава услове да буде ментор за вођење докторске дисертације (у претходних десет година најмање пет радова објављених у 

часописима са импакт фактором са SCI листе, односно SCIe листе) 

 ………………………………………………………………………………………………………. 

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 _____________???___________ од ____________????. године 

 

 Састав комисије: 

 Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у којој је запослен 

1) Др Миљана Јовановић Редовни професор  Математика Природно-математички факултет у Нишу 

2) Др Љиљана Петровић Редовни професор Математика  Економски факултет у Београду 

3) Др Марија Милошевић Ванредни професор Математика Природно-математички факултет у Нишу 

4)     

5)     

 

 

5. ПОДАЦИ О ИЗВЕШТАЈУ КОМИСИЈЕ 

5.1. Број пријављених учесника конкурса 

1 

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 

27.7.2018.године 

5.4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 

Није 

5.5. Датум стављања извештаја на увид јавности 

27.7.2018. године  

5.6. Начин (место) објављивања  

Библиотека и сајт Природно-математичког факултета у Нишу 

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)  

Др Јасмина Ђорђевић је остварила 58 бодова на основу радова категорије М21-23, од чега 34 након избора у звање доцент. Њени радови су 

цитирани шест пута. Учествовала је и презентовала резултате 10 радова на конференцијама међународног и националног значаја. 

Аутор је универзитетске збирке задатака са основама теорије и под њеним менторством је одбрањен један мастер рад.  

Наставне и научне активности Јасмине Ђорђевић показују да је предан научни радник и да је укупном активношћу допринела развоју своје 

научне области и струке. Због тога Комисија закључује да су испуњени сви законски и суштински услови за њен избор и са задовољством 

предлаже Научно-стручном већу да се др Јасмина Ђорђевић изабере у звање ванредни професори из уже научне области Математика, за 

предмете: Теорија масовног опслуживања на Департману за математику и  Вероватноћа на Департману за рачунарске науке. 

 

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 75. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2017), члана 165. и 166. 

Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 8/2017)и члана 4. и 5. Правилника о изменама и допунама 

Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 

Нишу‟ бр. 3/2017), Изборно веће Природно-математичког факултета у Нишу доставља 

 

 

 

 

Извештај 

 

О избору др Jaсмине Ђорђевић  у звање ванредног професора. 

 

 

 

I 

 

Оцена резултата научног, истраживачког, 

односно, уметничког рада кандидата: 

 

 

 Др Јасмина Ђорђевић се бави научним истраживањима у области математичких наука, и то у области стохастичке 

анализе. Аутор је збирке задатака са основама теорије и објавила је 6 научних радова у врхунским часописима међународног 

значаја (М21), 2 у истакнутим часописима међународног значаја (М22), 2  у зборницима националних конференција објављени у 

целини, и имала 11 саопштења на међународним и националним научним скуповима и учествовала на преко 20 међународних 

математичких скупова. Област којом се кандидат бави је врло значајна са аспекта примена. 

          Кандидат је учествовао у реализацији следећих пројеката финансираних од стране Министарства за науку: “Теорија  

оператора, стохастичка анализа и примене” (ПМФ у Нишу) 2007-2010, “Функционална анализа, стохастичка анализа и примене” 

(ПМФ у Нишу) почев од 2011 године. 

Рецензирала је радове за научне часописе међународног значаја.  

 

 

 

 

 

II 

 

 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за избор др Jaсмине Ђорђевић  у звање 

ванредног професора. 

 

 

 

 

 

 

       Председник Изборног већа 

Природно-математичког факултета 

 

______________________________ 

       Проф. др Иван Манчев 

 



       

На основу члана 75. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2017), члана 165. и 166. Статута 

Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 8/2017)и члана 4. и 5. Правилника о изменама и допунама Правилника 

о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 

3/2017), Изборно веће Природно-математичког факултета у Нишу доставља 

 

 

 

Извештај 

 

О избору др Jaсмине Ђорђевић  у звање ванредног професора. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

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

 

  

 

 Др Јасмина Ђорђевић је дала допринос развоју наставе и других делатности на Природно-математичком факултету у 

Нишу својим укључењем у процес реформе наставе у складу са захтевима Болоњске декларације и Закона о високом образовању. 

Учествовала је у дефинисању и реформисању наставних предмета  на којима је ангажована као наставник,  формирала нови 

предмет “Теорија масовног опслуживања” и издала збиру са основама теорије за предмет Вероватноћа.  Такође је била члан 

комисије за одбрану неколико дипломских и мастер радова на Департману за математику Природно-математичког факултета у 

Нишу и ментор за израду једног мастер рада. Осим тога  више пута је била члан комисија за спровођење пријемног испита на 

Департману за математику, а од 2013-2018. године је била координатор припремне наставе на Департману за математику. 

 

 

 

 

 

  

 

 

II 

 

 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за избор др Jaсмине Ђорђевић  у звање 

ванредног професора. 

 

 

 

 

       Председник Изборног већа 

Природно-математичког факултета 

 

______________________________ 

      Проф. др Иван Манчев 



 

 

 

На основу члана 75. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2017), члана 165. и 166. Статута 

Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 8/2017)и члана 4. и 5. Правилника о изменама и допунама Правилника 

о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 

3/2017), Изборно веће Природно-математичког факултета у Нишу доставља 

 

 

 

Извештај 

 

О избору др Jaсмине Ђорђевић  у звање ванредног професора. 

 

 

 

 

 

I 

 

 

Оцена резултата педагошког рада кандидата: 

 

   

 

 У свом досадашњем научно-педагошком раду др Јасмине Ђорђевић је у току асистентског стажа изводила вежбе из више 

разнородних предмета на Департману за математику, Департману за информатику, Департману за хемију и на Департману за 

биологију. Као доценту поверена су јој предавања из предмета Теорија масовног опслуживања за студенте смера Вероватноћа, 

статистика и финансијска математика и Вероватноћа  за студенте Рачунарских наука.  

 Поред тога, више година је била ангажована у гимназији "Светозар Марковић".  
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Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за избор др Jaсмине Ђорђевић  у звање 

ванредног професора. 

 

 

 

 

 

 

       Председник Изборног већа 

Природно-математичког факултета 

 

______________________________ 

      Проф. др Иван Манчев 

 

 

 

 

 



 

      На основу члана 75. Закона о високом образовању (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 88/2017), члана 165. и 166. 

Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу‟ бр. 8/2017)и члана 4. и 5. Правилника о изменама и допунама 

Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 

Нишу‟ бр. 3/2017), Изборно веће Природно-математичког факултета у Нишу доставља 

 

 

 

 

Извештај 

 

О избору др Jaсмине Ђорђевић  у звање ванредног професора. 
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Оцена резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног, односно уметничко-наставног подмлатка: 

 

  

 

  

 Ангажовање др Јасмине Ђорђевић у формирању научног подмлатка огледа се кроз њено менторство у изради мастер тезе 

и учешћу у комисијама у одбранама многих мастер и дипломских теза. 

  Осим тога  више пута је била члан комисија за спровођење пријемног испита на Департману за математику, а од 2013-

2018. године је била координатор припремне наставе на Департману за математику. 
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Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за избор др Jaсмине Ђорђевић  у звање 

ванредног професора. 

 

 

 

 

 

 

       Председник Изборног већа 

Природно-математичког факултета 

 

______________________________ 

     Проф. др Иван Манчев 

 

 

 

 



. .i : .1. i :l ::::::. a -l

nl,ffulr{0 . tllAlffiAl}fi1(},1 oAilyn'lET . llnu

40.*,

Ilpuu,leuo. 4o.1-. 2048.
0pr, JEq, B p o j ilpn*or Bpe.lnccl

o4 +261s
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