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YHI{BEP3LITET Y HI4III Y

IIPI{P OAH O - MA T E MATI,IqK 14

OAKYJITET

Ep. ,1 .t3r4-c:''1

Aaryivt 2 ) c4 1Ci9

-Hnru-

qNAHOBI,{MA I43EOPHOT BE'IiA @AKYTTETA

Ha ocHoay ruraHa 18. 79. u 80. craryT a IIM@-a v qrlaHa 3. 14. u 15' fIOcIosHI'{xa o paAV

tr4:6opHor eeha, :ara:yiervr II ceAHr4uy I4:6opnor seha nM@-a y Huury, 3a cpe.qy 27 '02'2019' ror'HHe

ca rorrergou y 12:00 qacoBa y 3rpaAl4 Oaxylrera y ynuuu Bllurerpagcxoi 6p' 33, y avr$urearpy'

3a II celnuuy z:6opuor ser]a @axy,lrera npeAna)I(eN4 c,reAehu:

AHEBH14 PEA

. ycsaia6e IrlsnoAa u3 3arr4cHt4rca ca I ceAHHue Ir1:6opnor eeha oApx<aHe AaHa 23 '01 '2019 roAHHe'

. O6aseurerba AeKaHa,

. Yrrpfuealbe rtpeAnora oAnyxe :a n:6op HacraBHI'lKa Kao H

Hay{HOr paAa I(aHAVlilATa. OUeHe aHla)I(oBaFba KaHAHAara y

neAaroruKor paAa Kao I'I olreHe pe3ynrara rco.le cy KaHnH'[arH

5.

HACTABHOf IIOAMNATKA

vreplunaBe llpe4nora oAnyKe o o6pa:onaBy rcovttlcuje 3a III4Carbe tr4:eerura.ia ja n:6op

HACTABHHKA.

PasHo.

llpracycreo ceAHr4rIH.ie OEABE3HO :a cBe qilaHoBe I',l:6OpHor sel-)a.

v cnyrajy onpaBAaHe cnperleHocrrz .4y)nHH cTe Aa ceo.i l'r:ocrauax 6raroBpel4eHo na.iantlre rl

onpaBAaTe.
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4.

AaBarbe olleHe pe3ynrara. olleHe

pa:sojy HacraBe. oueHy Pe3ynrara
nocrHrJIH y o6e:6efraBarby HayqHo-

TIPEACEAH14K
' .'I43S-OPHO[ BEhA fIM tD-a

?i 
^. 

1. ilprca1
/dJ,/./,.,_7/
'Ilporlr. 

Dp l4zaa MaH'les
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O6pa::roNeme
3aKa3aHy 3a cpeAy

OEPA3JOxtETbE

nHeBHor peila ja iI cer1Hlzr11, trl':6opnor seha fipraponHo-tuarei\4aruqKoI r]ary:rrera.

27.02.2019. rolrase ca rroqerKott 11 12"" caru.

Taqrca 1.

IrI:soA 143 3ailvcHt4lca ca I ceAHlrue tr4:6opHor seha (Daxy'nrera. onpx(aHe rcua23.01 .2019 ' ro.qxHe'

AOCTaBJba Ce y npl4rlofy paAH pa3MarpaB a u ycBala]Ea.

Taqxa 2.

O6aeeurrerbe he raru reKaH @axy,rrera Ha calaoi cerHHuH'

Ta.rrca 3.

- Konrucuia 3a rlprrrpeMy tr4:neruraja y cacraBY:

l. [p MllnaHa JosaHontlh, pe4. npo$. IIMQ-a y Hlru-V ( 1'rt<a n/o Mareuaruxa)

2. fip lbunaHa llerpoauh, pe4. npot|l. ExoHoucxor (tarc. y 6eorpa4y (yxa u/o Marevarnxa).

:. gp frAapu3a Manourentth, eaHp. npoqr |IM@-a y Hraur-v- (pna r-rio Marerlarrzrca)'

rroAHena je tr4:aeruraj :a u:6op ie.quor HacraBHHKa'3a yxry HaylrHV o6,'racr Maren'rarl'IKa' 3a

rrpenMere CroxacrnqKg nrrHaMrrrrKrr clrcreMr.r - MAC Mareuarux, BeponarHoha Ir crarl{crlrKa

y 6uo.uoruju, MaremaTurca y 6uo,roruju- oAC Enolortlja, floclorna MaTeMaTHKa - oAC

ieorpaSuja, ca rpeAnoroM Aa ce y 3Barie BaHpeAHI,t npo$ecop u:a6epe Ap Mapuja Kpcrlrh,

AoqeHr Ha fienaprMaHy 3a MareMaruxy IIMO-a y Hnruy'

Behe [enapr1.4aHa 3a ]\4areMarrax,v.ie Ha cenHHulr orpit(aHo-i ,raua 20.02.2019. roAuse pa3N'lorp]lro

H [pHxBarH"Io I'Isseu]ra'i xorrarzcu'le' 
,-\^,,,,rrarq na?A,{^Tnr.r L4tperrrrai Kov Behailorpe6Ho .ie aa L1:6opHo Bel-ie @axynrera pa3lvrorpl.t l'l:aerura.i KovuUr.ie. N4]]n-;}eFbe

fienaprnaaHa. MuruJterbe cryAeHTcKHx opranutauu.ia Kao L] ga norpe6He oueHe o KaHA]'lAarl4l\4a

nponplcaHe qJraHoM 120. Crary"ra Yuueep'3urera Kao ri q"rr. 123. clae 1. Crary'ra @axv:rrera i'i yrBpri1

npeAnor:a u:6op.

- Itoruucuja 3a rpurpeMy llssemraia Y cacraBv:

1. [p Mrapoclan hapuh, p.A. npoQ. IIMO-a y Ihluiy ( v;ria u/o PauyHapcKe HeyKe) npelcelHltx-

2. !p Epaur4Mr.rp Toaopoeuh. BaHp. npo$. IIMO-a y Humv (y;r<a n/o PauyHapcrcq Hayxe) LiraH-

3. Ap [pu.u, Cr""uno"rh, Br,rurH Haf]HH caBerH].tK MareHlaruqKor HHCrI4ryra CAHy (y;na Hio

Mareuaruxa).

noAHena je I4anerura.i :a n:6op.le4uor HacraBHHKa 3a yr(y HavqHy o6lacr Pa'ryHapcKe HaYKe Ha

flenaprnaaHy 3a paqyHapcxe HayKe Ca rpeAnoroM Aa Ce Y 3BaH,e BaHpeAHu npoQecop u:a6epe

ap Mapxo Ml.rnorueeuh, eaHpegHir npo$ecop Ha flenapruaHy :a PauyHapcKe HayKe fIMO-a ]"

Hnury.
Behe [enapTMaHa 3a paqyHapcrce uayrce .ie Ha ceAHI'ruH OAp)I(aHO.l naHa

pa3r\.{orpt4no H npuxBaruro I'I:eeruraj nol,tracuj e'
^ 

Iloipe6uo je 4a I4:6opHo Behe Oaxy,rrera pa3x,torpH tr4:eeLura.l KoH,rracra.ie.

flenapruaua. MI4IIIJIeH,e cTyIeHTCKHx opraHli3aqtlja r<ao l'1 Aa noTpe6He oueue

nponrarna qJIaHoM 120. CraryraVunaep:urera Kao n q,r. 123. cras l' Craryra @axy'rrera

:a r,t:6op. 
)

fo.q.LrHe

H,ruru,re*,e Beha

o RaHAluaruva
H \/rBpAH fipeAnor



- Kouucuja 3a rpurpeuy tr{seeruraja y cacraBy:

1. [p fiparan hopfenuh, pe4' ilpo$ IIMO-a y Huury ( yNa H/o Mareuart'Ixa)'

2.Apl4eataf)oiosun, pto' npo$ TexHu'{Kor Qan'y Eopy (pxa n/o Marevaruxa)'

3. ffi AuiattaMooth, p.o' npos' IIM@-a y Haury (yNa u/o Maren'larura)'

noAHena je llseeruraj :a us6op je,qHor HacTaBHI'{Ka 3a yxy HayqHy o6:racr Mareuaruna

(Teopuja 6pojena 1a [o,'IIIHoua, Teopuja uepe-u uHTerparla' Aure6pe orepaTopa y xeaHruo'i

MexaHr{UH, Eauaxone alreope , at "*rpr) 
na [enapTMaHy 3a MaTeMaTI{Ky ca npeAnoroM Aa ce y

3BarLe AoueHr r=u6.p. gp Mu"Iuua Ko,'Iynuuja, lOqeHr Ha .flenaprMaHy 3a Mareuaruxy IIM@-a y

Huu,ty.
BeheflenaprMaHa3aMareMarllxy-ieHaceAHHIIIlogpxtauo.irc:e,az0'02'2019'foAHHepa3Morpu-ro

rr [puxBarl4ro I4sserxrai xoultcaie'
Ilorpe6no je ,qa tr4s6opuo Behe (DaxY,rrera pa3MorpH I4:eeruraj Konnucu-ie' Nnulllrserbe Beha

[enapruaua, M]llIIJbeILe cTyAeHTCKHx oplaHu3auuia xao il Ia [oTpe6se oueHe o KaHAuAarfi]vla

flpoi]r{caHe qraHoM 120. crary,ra Yuraeep:uTeTa Kao u'ul' 123' crae 1' Crarl"ra @ary'rrera }I yTBpAH

trpegnor :a ll:6oP.

- Kouucuja 3a rlplrrpenry I{rneurraja y cacraBy:

1. [p Buolera Mnruh, peA. npoQ. fIM@-a y Huury ( yxa u/o Ana'rurHqKa xeur{ja) rpeACeAHI'IK'

2. ApBeffra craHKos io"urourh,-o"o rp;6. IIM@-a y Huury (yNa n/o A,a:ruru'Ira xevrra.ia)

qJIAH,

3.ApJe:regaMl,rr,rh,BaHp.[poo.XeurzjcxorOax.yEeorpa4y(yNau/oAgaluruqxaxen,lrrja)
qJlaH.

rroAHena je tr4:neurraj :a Hs6op jearior HacraBHuKa 3a yxy HayqHy o6;racr Ana"IuruqKa u

Su:uvxa xeuuja na flenaprrury iu xeur{y ca ilpelnoroM Aa ce y 3BaILe AoUeHT rz:a6epe

Ap Je,'IeHa Huno;ruh, acrrcreHT *,u 4tnup'MaH) 3a xeuN'i1' llMo-a y Hutuy'

BehefienaprMaHa:axenujy je HaceAHuUra ogpxanoi :tana 13'02'2019' roAIIHepa3Morp]rno I4

nprrxBarlrno tr4seeurai xoltucuje -^-.^,. r,r^-^,,,-oi rfnr Beha
Ilorpe6uo je aa I4:6OpnO Behe @axynrera pa3MOrpI4 tr4:serUrai Koutlclle' MHlIIJibeILe

.fleuapruaHa. MIIIIIJbeILe cTyAeHTcKHx opraHl43auuia xao ]'{ Aa noTpe6He oueue o KaHAI'iAarI'{N'la

npoIIH0aHe qJraHoM 120. cra-r1,ra Yuunep:I4TeTa Kao II'{I. 123' crae 1' crarl'ra @axy:rrera H yrBpAI'I

npeAnor :a u:6oP.

Taqna 4.

.Behe AenaprMaHa ga (DI{3I{KY Ha CeAHI{u},I o.qpxaHoJ T^"il?^93:019 
f.gAI4He gocraertto.je

Behy@ar<ynreraMI4IIrJrbeI+'eou:6opyr{raHoBaxovllct{e3aIIHcaH'eI4:seurraja:atl:6op'Iea
capaAHr{Ka y 3Barbe acrcreHr uo o6iae-tbeuon Kouxypcy o,4 30'01'2018' rolnue':a u:5op

I.JeAHoTHaCTaBHHKay3BalbeBAHPEAHII[PooECoPu,ruAouEHT3apl(yHarIHy
o6:racr Teopllicxa fiusllxa u npunrese:

1. [p I4eau MaHuee, peg. npoQ. IIM@-a y Huuil' (iata n/o Teopujcxa Qn:nra u npur/leHe)

rIpeAceAHHK,

2.[pJbra,tauaCresaHogIlh.naHp.npoo.ftM@-ai,Hurrry(prau/oTeopu.jcxac|ra:raxau
npraueHe) rrraH,

3.[pHerra4CuMouosHh,HayrHuCaBeTHI4Ktr4Hcruryra:asll:uxyy3euyuyHpe,t.npoo
m,lO-u y Eanoj Jlyuu (1x<a n/o Teoprajcxa $n:uxa) rlilaH'
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Z. JeAHor HacraBHr.rKa y 3Barbe BAHPEAHI4 IIPO@ECOP u.nu AOUEHT 3a PKy HayqHv

1. Ap BnaAuua Canauh, peA. npo{l. ifit4O-u y Kparyjenuy (yx<a ulo Exonorra.ia.

6aoreorpa Suja w 3 aIrITI4Ta xHBorHe cpe4Hn e) npencenHl4r.

2. [p Mornlrap llayuonrah. Ha\ {Hrr caBerHLrK l4ucraryra :a 6uolourKa HCTpar(laBaBa

',cuuutta craHxosHh" v 6eorpaAY (yxta u/o Xralpo6rao:rorra'ia)' urau

3. [p Claanrua CraueHrconuh. pea. npoQ. flMO-a y Huury (pr<a H/o Ercororuia r'r

3auITHTa xHBorHe cpeanne) qJIaH.

4. Ap Ana Cas6h. naup. npoS. flM@-a y Huruy (pr<a u/o Exonoru.ia v sa:o;rura )l(HBorHe

cpelraHe) qrlaH.

Ilorpe6Ho je aa I,I:6opuo eehe o6pa:y.ie xouucu.iy rcarco 6n Hcra rpurpeMuna i4eeeu-rra.i v

npe4rufenoM poKy.

Taqra 5.

Pa:Ho.



Peuy6nuxa CP6uja
YHI4BEP3IITET I/ HI4ruY

IIPI{P OAHO -MAT E M AT I',ItrKI'I
OAKYJITET

,[aryu

1. Ycnajar+,e Vlzsora
12.12.2018 rolzue,

-Hum -

I{3BOA trr3 3AIII4CHUKA

Ca I ceAnralle I4:6opuor reha llprapo4uo-MareMarl4uxor $axyJrTera' oApxaHe naHa

23.0l.2019. roAI4He, .u nor.rnor,t y 1200 qacoBa'

CeArrauuupucycrnyjy:104gJTaHaI4:6opHorseha@ar<yJITeTa.
o4Cyruu: Ap B,.raauunp Paxoueellh, ,{p Muneua Mu,rsxoeNh, .up csextaHa Mralah, 4p

[paraH fajuh, Ap Je:rena Manojnonrh, Ap l4eau @t'tJlunoeuh, lp fparaHa I{nerxoeuh

Vbtuh,.qp Blalr.rlrrp Paufenoszh, Ap CuextaHa XEexosuh 3'rarauonuh, ap lejaH I4'rnh' Ap

Blagr.rvrup Ilasrosuh, Ap Ml.rlaH 3,laraHOeilh, Ap A,rexcau4ap Hacrzh, Ap Maja

crauronrh, Ap Bojau 3:rarxonuh, ap Jacuuua T)opfenuh, ap typab Mulouresuh,

Ap I4nau Cranunlraponnh, Ap I4naua Mnuuh' Ap Aeian Mauuen, Ap Haraura Mapruh

Bypcah, ,Up JonaHa HuKo,'tos PaAeurosuh, lp N4aplria fesqnh, Ap Muogpar T)opferuh'

gp Je,'reua ){(usKoslah, Coma Malerrh'
Ilourro je ycranoBJbeHo Aa nOCrOir.l KBopyM 3a paA I4 nyHOBaXHo oAnyrll'IBalbe' AeKaH

Oaryrrera npoS. lpVIsaaMaH'Iee je lpe4:roxttlo cleAehu:

AHEBHI{ PEA

tt3 3anr4cHr.IKa ca XI ceAHI{Ire I'1:6opuor eeha oApx{aHe AaHa

2.

1
-r.

4.

5.

O6aseurrelra AeKaHa,

YrnpfraearLe npeAnora oAnyKe sa il:6op HacTaBHI4Ka Kao iI AaBaiLe oueHe pe3ynTaTa'

oqeHe HayqHof paAa KaHAaIiATa. OUeHe aHfaxoBarba KaHAI{AATa y pa:no.iy HacraBe'

orleHy pe3ynTaTa r1eAarogKor pa1a Kao I4 oUeHe pe3ynTaTa roje cy KaHAIIAaTI4

rrocrLItJII4 y o6e:6e!I4BaEy HayqHo-HacraBHor rIoAMJIarKa' 
..

[onogrerre o4,.ryrce o ycsajamy l4:eeruraja Kouucvie za r'r:6op capaAHI4Ka,

flououreBe ognyxe o o6pa:osarLy KoMI{U{e :a nl{carLe l4:seuflaja:a u:6op capaAHI4Ka'

6. PasHo.



Taqrca 1.

IzI:soI u3 3arrucHr4Ka ca XI ceAHr.rue tr4:6opuor eeha flpupo4Ho-MareMarr4qKor

Saxynrera, oApxaHe AaHa 12.12.2018. roauHe, ycaojeH je.ie4Hor,racHo Lr 6e: npuue la6a.

Taqrca 2.

Ta.rrca 3.

- Konucuja :a rpurpeMy tr{:neruraja y cacraBy:

1. Ap Creezqa lhypoeuh, pea. npoQ. fIM@-a y Hoeona CaAy ( yNa s/o Ou:uxa aroMa.
MolTeKy,Ta u jouu:oeaHor raca)
2.ilp Pa4ourap Ko6unapoB, peA.npoQ.flMO-a y Hononr CaAy (yNa H/o (Dusr.{xa

aroMa, MoneKyna u joulr:onaHor raca),
3. Ap BaAocas Mapxonuh, peA. rpoQ. IIM@-a y Huruy (yxa H/o ErcnepuueHraJ'rHa H

rrpHMerreHa Qu:uxa).

Mr{rr,,bee,e Beha lenaprl,raHa 3a Qu:uxy H yrBpArrno npeAnor :a u:6op.je4Hor HacraBHnKa y
sBarre peAoBHrr npoQecop 3a yxy Hayr{Hy o6,racr ErccnepunreHTaJrHa v rrpuMerLeHa

Qusurca ua lenaprMaHy :a Sr.r:urcy Aa ce usa6epe Ap Cyraua CranreHrconuh, BaHperHu
npo$ecop na f,enaprMaHy sa Su:r.tcy IIMO-a y Hunry.

- Komucuja ra rprrpeMy I,frneruraja y cacraBy:

1. Ip lparaH M. hopleeuh, pe4. rpoQ. IIM@-a y Hraruy ( yNa u/o Onurra r
HeopraHcKa xer,rr.rj a) nperceAHuK,
2.ilp Mu,ropa4I-{axtrh, pea. npoQ. TexHo,rorrKor $an.y Ilecxoerly (yxa u/o Xen,rraja r.r

xeuujcxe rexuo:rornje) u:raH,

3. Ap Huxo,ra Huxo,ruh, pea. npo$. IIM@-a y Hraruy (yxa H/o Onura r HeopraHcxa

xeuuja) qrraH,

4.[pfopau Huro,rzh, pea. npo@. Meruurasucor Qax. y Huuy (yNa H/o Xenaraja) qr,raH.

5. Ap Xapro Mzruh, BaHp. rpo$. MeAuuzHcxor Sax. y Hr.rury (yNa u/o Xeuuia) qJ'raH.

Mr.rrrJ'berLe Beha lenaprnaHa 3a xenujy Lr yrBpAr4no npenror :a u:6op jelnor HacraBHr.rKa y
3BarLe BaHpeAHr{ npoQecop 3a yxy HayqHy o6,racr Onrura il HeopraHcKa xenruja Ha

lenapruaHy 3a xeurafy Aa ce u:a6epe Ap Heuaa Kpcruh,, rorreHr Ha lenaprMaHy :a xer,rrajy

ftM<D-a y Huuty.



Taqrca 4.

- I{s6opuo nehe je rpuxBarlr,ro I{ssemraj rcomucrje y cacraBy:

1. !p Mupoc,ras Pucrzh, p.l. rpoQ. fIMO-a y Huruy,

2. fp Enmaua llonoeuh,p.A. rpoQ. IIM<D-a y Huruy,

3. !p Aner<caH1ap Hacruh, BaHp. rpoQ. IIM@-a 1' Huury,

4. fp BoNuaap Ilouonuh, Aoueur IIMO-a YHunep:tlrer [pue fope.

Kao v MytxJberbe Beha flenaprnaaua 3a MareMarl4Ky t4 AoHeno oAnyKy Ea ce

flerpa Jlarera ra:a6epe y 3Barbe 14 Ha paAHo Mecro actlcreHTa 3a yxy HayrIHy o6lacr

Marevrarurca ra 11peAMere: My,.lrunapujaquoua aHaJru3a, Bpemeucxu HI'I3oBIr,

Teopnja ogrryrruur+,a, Perpecr{oHa aHaJIlr3a y Suuaucujama, ErconouerPuja, Teopuja

y3opaKa u rrJraHrrpan,e eKcrrepr.rMeHara, CrarucrutrKo MoAeJrI{paE,e Ha fienaprn'raHy
3a MareMarr{Ky u CrarucrrrrrKu coQrnep, MareuarurrKa crarlrcruKa Ha flenaprn'rauy
3a parryHapcKe HayKe ua flprapoAHo-MareMarllr{KoM Saxy;rrery YHunep:urera y Huttty.

- lle6opuo nehe je rplrxBarlr,ro l{3Beruraj nomucuie y cacraBy:

1. [p.Ie,reua Manoi,roeuh, pe4' ilpo$.flMO-3 y Huury,

2. fp Jbunarra PaAosuh,p.A. rlpoQ. MauruHcxor Qax' y Huruy,

3. [p JeleHa MIa,roureenh. Aouesr flM@-a y t{xtuy.

Kao v Mr4txJberse Beha flenapruaHa 3a MaTeMarl4Ky v AoHeno oAnyKy Aa ce

KarapuHa KocraAuson l.r:a6epe y 3Barbe 14 Ha palHo Mecro acl4creHTa 3a yxy FIayqHy

o6,lacr Maremarurca ta rpegMere: /{HQepeuqujanue jegnautlue u AI'IHaMI'IqKI'I

crrcreMrr, flapuujalue gnQepeuqujanue je4navHue, MarevraulrrKH MeroAlr

Her,rrrHeapHe Ar{HaMIrrce, MareMarlrqKa aHar'IH3a 4, Teopuja 6pojena Ir [o!'IHHoMa Ha

Ilpup o4no- MaTe MaTr{rrKoM saxy,rrery v u nnep:uTeTa y H ra Ury.

- trl:6opuo nehe je rpHxBaTII.ro l{snelllraj xon'rucuje y cacTaBy:

l. !p Mn,naHa JosaHoetlll, pel. rpoQ. flM@-a y Hraury,

2. flp Jbwnaua flerponnh, peg. ilpoo. Exouontcxor Qax. y Eeorpa4y, ''

3. lp Mapuja Mu;rouentrh, eaup. rpoQ. flMO-a y Huury'

Kao A Mr4rrrJber6e Beha flenapruaHa 3a MareMarl{Ky tt AoHeno oAnyKy Aa ce

fyruan Rop[enuh u:a6epe y 3BaFt,e 14 Ha paAHo Mecro acucreHTa 3a y]Kv HayLIHy o6,racr

Mare*raruxa :a rpeAMeTe: YsoA y neponarHohy, Teopuja neponaruoha,

CroxacrurrKr.r [poqecu, ArcryapcKa MareMarlrKa Ha [euapruaHy 3a MareMarlrKy 1I

BeponarHoha u crarrrcrr.rma y 6lro,rornju Ha flenaprMaHy :a 6uo,rorrjy H erco,'lorujy

,ru hprp ogHo- MareMarlrrrKo M $ axy,rrery YHIa nep: trrera y H lrury.



- I{:6opno nehe je fiprrxBarrr,ro I{reeruraj rcouHcuje y cacraBy:

!p {paraua I-{nerxoeuhtr4tuh. pea. npo$. fIMO-a I Hituy,
!p Jbumaua llerxoeuh, peg. rpoQ. Maruuucxor Sarc. y Beorpa4y,

[p Joraua Haxo,.roe Pa4euroeuh, Aouesr flMO-a y Huury.

1.

2.

3.

Kao u MLtrrrJr,erLe Beha flenaprnraHa 3a MareMarr{Ky Lt roHeno oAnyKy Aa ce

JosaHa Muroruesuh u:a6epe y 3Barre r.r Ha panHo Mecro acr4creHTa 3a yxy HayLIHy o6,racr
Marenrarurca 3a trpeAMere: YeoA y anre6apcKe crpyKType, E,renrenrapHa MareMaruKa
2, Mareuarrrqrca aHaJrr.r3a 3, YonrureHu HHBep3r.r Ha flenaprmaHy 3a MareMarLIKy Lr

Maremarmrca 2 ua fieuaprMaHy 3a Qlr:HxyHa flprapoluo-MareMarr.ItlxoM Qarcy,rrery
VHranepsurera y Huruy.

Taqrca 5.

- I4s6opuo eehe OaxyJrrera.je goue.ro OA,ryKy o n':6opy rrJ'IaHoBa rcontucnia 3a llucarbe

u:eeruraja o npujanreHr4M KaHIlrAarr.{Ma rro KoHKypcy'oa 16.01 .2019. ronr4He LI ro:

L. Ha lenaprMaHy sa PAI{YHAPCKE HAYKE:

floa capagHr4Ka y 3Barbe ACI{CTEHT :a HayqHy o6racr PauynapcKe Hayme:

1. !p Mupoc:rae hr.tptth, p..q. rpoQ. fIM@-a y Huury,
2. !p Jereua I4rrbaroeuh,p.A. rpo$. fIM@-a y Huury,
3. !p Epauuuup To4oponuh, BaHp. npoQ. [MO-a y Huury,
4. [p flparaH Jauxoszh,p.A. rpoQ.E,rexrpouu<or $ax. y Huury

Taqrca 5.

Pa:no.

3anucunrc BoAI,IJ'Ia PHO BEhE fIM@-a

Cuexasa T'rupuh, paBHr.rK
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IZBORNOM VECU PRIRODNO-MATEMATIEKOG FAKULTETA
U NISI]
NAUENO.STRUENOM VECU ZA PRIRODNO-MATENIATICKE
NAUKE UNIVERZTTBTL U NISU

Na sednici Nau6no-strudnog veia za prirodno-matematidke nauke od 24.72.2A18. go-

dine, br. 8ll7-01-0t2/18-006, odredeni smo da kao Komisija napiSemo izveitaj o izborn
jednog nastavnika u zvanje docent ili vanredni profesor na Departmanu za matema-

tiku Prirodno-matematiikog fakulteta u Ni5u, za u?:u rlblast Nlatematika, za preclmete:

Stohastidki dinamidki sistemi - MAS Matematika, Verovatnoda i statistika u
biologiji, N,Iatematika u biologiji - OAS Biologija, Poslovna matematika - OAS
Geografija. Posle uvida u priloZenu dokumentaciju, podnosimo sledeii

TZVESTAJ

Na objavlieni konkurs se javio jedan kandidat dr Mari.ia Krstii, docent Prirodno-
maternatidkog fakulteta u Ni5u. Nir, osnovu dostupnih podataka, liao i lidnog poznavanja

kandida,ta, iznosimo sledeie mi5ljenje.

1. BIOGRAFSKI PODACI O KANDIDATU

L,{a,riia, Krstid je rodena 12.05.1983. godine u Pirotu, gde je zavr5ila osnovnu Skolu i
girnnaziju sa odlitnim uspehom. Prirodno-matematicki fakultet u Ni5u, Odsek za mate-

matiku i informatiku, smer matematika ekonomije, upisala je Skolske 20021A3. godine i
diplomirala 28.12.2006. godine sa prosednom ocenom 9.33 tokorn studija i ocenom 10 na

diplomskom ispitu.
Doktorske studije na Odseku za materratiku upisala jc ikolske 2006107. gocline i

1:ok-rZila sve prclgramom predvidene ispite sa prosednoln ocenoir.^ 10. Doktorsku disertacijr"r

pod nazivom Uticaj Gaussouog belog i'uma na stab'ilnost neki.h populaci.o'ni,h i epi,derni,-

oloiki,h modela je oclbranila 29.05.2013. gocltre na Prirodno-rnatematii.:korn fakultetu u

Ni5u.
Od 20.05.2007. do 29.04.2010. je bila u radnour oclnosu na Prirodno-matematiikom

fakultetu u Ni5r.r na Institutu za matematiku i informatiku, na poslovima istra,iivada-

pripravnika, a od 2g.04.2}fi. na Instifutu za uratematihu na poslovima istraZivaca-

saradnika. Na istom fakultetu je 23. maja 2014. godine izabrana, u zvanje docenta.

2. NAUCNI I STRUENI RAD

Dr ldarija Krstii je do sada objavila 8 nautnih radova, od kojiir 6 kategorije M21 i dr,a

liategorije M22. Takode je koautor jednog udibenika sa zadacima.

Udnbenik sa zadacima:

h{arija I(rstid, Ivliljana Jovanovii, l'erouatnoda i, stati,stdka u b'iolog'iji,, {LdZbeilik sa

zadacinza, ISBN: 97 8-86-627 5-0846, u 5ta,rnpi.

Radovi objavljeni pre izbora u zvanje docent:



[1] Svetlana Jankovi6, Maja Vasilova, Nlarija Krstii, Some anal,yt'ic apprortmat'ion,s

fo'r neutral stochasti,c. funct'ional di,ffe'rential equat'ions, Applied Mathematics and

Cornputatiorr 217 (2010) 3615-3623. (Top 25 ltottest a,rtitl,es za period od oktobra
do decembra 2010. godine) (L{21)

[2] Marija Krstii, L,{iljana Jovanovii, On stoch,asti,c populati,on n"todel with the Allee

effect,Mathematical and Computer Modelling 52 (2010) 370'379. (M21)

[3] Marija Krstii, The effec:t of stochasti,c perturbat'ion on a nonlin,ear delay mala-

ri,a elti,d,ernic m,ode| Mathematics and Cr:mputers in Simulation, 82 (2011) 558-569.

(M22)

[.4] Nliljana Jovano',,i6, Marija Krstii, Stochasti,cally yterturbed uector-borne d,i,sease

'mrsdels with di,rect trarrcrn'iss'io'n, Applied N{athematical Modelling, 36 (2012) 521,1-

5228. (M21)

Radovi objavljeni posle izbora u zvanje docent:

[5] Miljana Jovanovira, lVIarija Krstid, Analysi,s of no'n-autarlotnous stochasti,t Gom-
pertz m,odel wi,th, delay, Applied Nlathematics and Computation 242 (2AJ4) 101-108.
(Nr21)

[6] N{iljana Jovanovii, Marija Krstii, I'he i,nft,ulnce of ti,me-depend,ent delay on be-

hauior of stochastic papultr,tiun 'ntodel wi,th the Allee effect, Applied h{athematical
N{odelling 39 (2015) 733-746. (M21)

[7] N{iljana .}ovanovi6, Nlarija Krstid, Erti.ncti,an i,n Stoch,asti,c Predator-Prey Popu-

lation Model with Allee Effect on Preg, Discrete and Continuous Dynamical Systems-

Series B 22(7) (2017) 2651*2667. (M21)

[B] M. Krslii, On Stabi,l'ity of Stochasti.c Delay Model for Turnor-Irnrnune Intet'actian,
Filoma.t 32(4) (2018) 1273-12s3. (h{22)

Prikaz udEbenika i radova objavljenih posle izbora u zvanje clocent

Verovatnoia i statistika u biologiji je uclZbenih sa zaclacima namenjen pre'svega

studentima osnovnih studija bitrlogije Prirodno-rnatematiikog fakulteta u Ni5u, ali ga, s

obzirom da teorija verovatnoia i mal,ernatiilia statistika nalaze sve veiu primenu u r1r1o-

gim oblastima savremene uauke, a narodito u medicini, biologiji, fi.zici, kvantnoj mehanici,
mogu kolistiLi svi oni koji prirrrenjuju velovatno6u i statistiku za reiavanje problema hoji
se tidu genetike. eliologije, kao i u dijaguostici mnogih bolesti. Verovatnoia, ima velike
primene"u mnogim biolo5kim procesima koji se liarakteri5u slutajnim ishodima. Takvi
su) na primer, forniranje garneta, pojava genetskih rnutar:ija, rekr-rmbinacija gena. Pored
toga, verovatno6a ima primenu i kod razurnevanja rizika nasledivanja genetskih bolesti
kod dece, u anaiizi ilrenja zaraznih bolesti, kao i u eherlogiji. Jedna od karakteristika
medicinskog i bioloEkog istraZivanja jeste da su podaci koji se dobijaju u eksperimentima
obiino kvantifikovzrni pomoiu nehih brojuih vreclnosti. L,{etodama triostatistike pruZa se

mogudnost da se tako dobijene brojne vrednosti mogu interpretirati da bi se, na osnovu
njih, ntoglo zakljuditi ne5to vi5e o posmatraniru pojavama. Biostatistilia je zasrovana ra



teoriji verovatnoia i matematiikoj statistici i primenjuje teorijshe rezultate ovih mate-

rnatidkih disciplina za analizu biolodkih i rnedicinskih eksperirnentalnih podataka. Kroz
brojne re5ene zadatke je ihstrolana primerla teorijskih rezultata, a neuradeni primeri
ostavljaju prostora zainteresc-rvanima za samostalno reiavanje problema. Ovaj udibenik
moZe posluZiti kao osnola za r^znmeyanje i koriSienje sloienih matematickih modela koji
se oslanjaju na tei-rrijr.t verovatnoia i maternatilku statistiku.

I(ancer je jedan od najrasprostranjenijih uzroka smrti kod ljudske populacije. Po-

znato je da milioni ljudi umire od raka svake godine, a svetski trendovi ukazuju da ie u
briduinosti od ove bolesti stradati ioS milioni ljudi, uprkos cinjenici da je postignut veliki
napredak u oblasti prevencije i operacije raka, kao i da su pronadeni mnogi novi lekovi koji
su dostupni za medicinske terapije. Gornpertzova jednadina je jedna od na,jie5ie kori5ienih
jednacina koje opisuju rast turnorskih 6elija. Medutitn, Gornpertzova jednacina se takode

koristi za modeliranje rasta populacije. Pr:5to se vremensko ka5njenje testo uvodi u modele

rasta kako bi se bolje odraZavala realnost razmatranih procesa, u Gornpertzovom modelu

ka5njenje rnoZe predstavljati vrernensko ka5rrjenje u procesu rastafregresije turnora zbog

vremena koje je potrebno da delije prepoznaju i prilagode se promenama u okruZenju,

kao.itr: je terili:ija, ili r"r k,:rntekstu rasta poi.r:lacije prgrlstavlja ;ieriod sazrevanja. Zbog

toga, osnovna, ideja u radu [5] je arializa porra5anja stohastitkog Gompertzovog modela

sa ka5njenjem. Dokazana je egzistencija i jedinstvenost globalnog pozitivnog re5enja raz-

matranog modela. Osim toga, utvrduju se uslovi za postojanost vrsta, kao i uslovi pod

kojiura populacija izumire. I{onaino, u radu je predstavljena nurneridka simulacija rra

primeru iz realnog Zivota, kako bi se potvrdili dobijeni teorijski rezultati.

Allee efeltat je prvi put uveo Allee u studiji u kojoj je proutalar: oclncis izrnedu sposob-

nosti populacije r1a opstanc u prirodi i rrjene velii:ine. Zbog toga, ie Allee efekat bio precltnet

poveianog interesovanja istraZivada koji se bave eliologijorr, posebno u poslednje dve dece-

nije. Kako dovodi do poveianja verovatno6e lokalnog i globalnog izumirauja, vrlo je vaZan

za konzervaciorru biologiju, a kako igra znacajrru ulogu u irrvaziii vrsta, i za biolc,Sku kon-

trolu. U raclu [6] je prikazana a,naliza pona5anja stohastiikr--ig mode]a sa Allee efehtour i
vremenski zavisnim ka5njenjem. Dokazano je postojanje i jedinstvenost pozitivnog re5enja

razrnatranog modela, a zatiur su dati dovoljni uslt-rvi pocl kojirla populacija izumire. Ako je

podetni broj elemenata populacije ve6i od kapaciteta sredine i ako je vremensko ka6njenje

dovoljno veliko, dokazano je da je populacija nepostojana u srednjem. Dati su dovoljni

uslovi za asimptotsku srecluje kvadratnu stabilnost i stal:ilnost u verovatnodi stani.a rav-
noteZe (elivilil:rijuma) modela primenom funkcionalne rrretode Lyapunova. Na kraju, kao

ilustra,ciia, primenjeni su dobijeni rnatematidki rezultati i predvideno je vreme za koje hi
populacija afriikog divljeg psa llicaon'p'ictus trebalo cla clostigrie svoja ravnoteZna stanja.
Pored toga, potvrdeno je da je populacija smede drvo zmije Boi,ga r,rreguLa.ris n.epostojana

u srednjem ako je podetni brr:j elemenata populacije veii od kapaciteta srecline i vremensko

kainjenje dovoljno veliko.

Rad [7] predstavlja analizu uslova koji stohasticki model predator-plera sa Allee efek-

tom u populaciji plena dovocle cL: izumiranja. U tom cilju je prvc, d,rkazana egzisten-

cija i iedinstvenost globahtog pozitivnog reienja raztnatranog modela prirnerrom teorerne

uporedivanja za stohastidke diferencijalne jednaEine. Zatirr su utvrded uslovi pod kojima
dolazi do izumiranja populacija predatora i plena. Pored toga,, odredeni su uslovi za pa-

rarnetre urodela pocl kojirna je reSerrje sistema globalno atralitivno u srednjem. Konadno,

izvedena je numeridka ihrstracija sa primerom iz stvarnog iivrita, pri 6emu je za model



predator-plen posmatrarla populacija vuko\a Canis lupus i losova Alces alces na ostrvu

Isle Royale, glavnom ostrvu Nacionalnog parka Isle Royale u Sjedinjenim DrZavama, da

bi potvrdila teorijske rezultate.

U radu [8] se prouiava stohasti(:ki moclel tumorsko-imunoloike interakcije sa kaS-

njenjem. Tainije, deterministiiki model tumor-imunolodke interakcije sa ka5njenjem se

prosiruje uvodenjem sludajnih perturbacija tipa Gatmsovog belog 5uma, tirrre je dobijen

stohastiiki model koji realnije opisuje stvarnost. Za ovaj model je dokazana egzistencija

i jedinstvenost gloiralnog pozitivnog reSenja, a zatitn, primenom pogoclnog funkcionala

Lyapunova, dobijeni su potrebni uslovi stabilnosti ekvilibrijuma kada se tumorske 6elije

i ieliie u mirovanju pribliZavaju svojim rnaksimalniur vrednostima. Teorijshi rezultati su

ilustrovani primerorn iz rea,lnog Zivota.
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wi.th Delayed Immune R,esponse,In: Huang DS., Jo I(H., Zhang XL. (eds) Intelli-
gent Cornputing Theories and Applir:ation. ICIC 2018. Lectut'e Notes in Cottrputer
Science, vol 10955. Springer, Cha,rn.

12. J. Li, Z. Teng, L. Zhang, Stab'il'it'y and b'ifurcat'ion 'irt, a uector-b'ias 'model of rnala'ria

transm,iss'ion uzth delay, Mathematics and Computers in Simulation 152 (2018) 15-
34.

13. W. Sun, L. Xue, X. l'an, Stabi,li,t11 of a d,engue epi,d.emic model wi'th i,ndependent

stochasti,c perturbations, Journal of lt{athernatical Analysis and Applications a68(2)
(2018) ee8-1017.

Rad [5] je citiran u radovirna:

1. Z. Li, B. Zhau, J. Lam, Lyapunou-Krasouski,i. fu,nctionaLs for predzctor feedback
cantrol of linear s'ystems ui.th nr,ulti.ple i:uyut delays, Applied Mathematics and Com-

putation 244 (2014) 303-311.

2. D. Zhao, A rerrrark on one non-autonomous stochast'ic Gornpertz model wi,th delay,

Applied Ivlathernatics ancl Computation 266 (2015) 369-373.

3. M. Zhu, J. Li, X. Yang, Stochastzc nonautonornous Gampertz model wi.th Leuy jumps,

Advances in Difl'erence Ecluations (2016) https:l ldoi.org/rO.rlSO/s13662-016-0940-
1.

R.ad [$] je citira.n u radovirna:

1. Q. Liu, The effects o! ti,rne-d,epend,ent delays on global, stabi,l,i'ty o.f stochastic Lotka'
Volterru cornytet'itiue rnodel, Physica A: Statistical Mectranics and its Applications
420 eofi) 108-115.

2. F. J. Solis, L Barradas, D'iscrete rrrult'iple dela'y ad'uectionreact'ion, operatars, Journal
of Computational and Applied Nlathematics 291 (2016) 441-448.

3. Q. Zhang, D. Jiang, Y. Zhao, D. O'Regan, Asymptoti,c behaui.or of a stochas!:" po-

pulation, model uti,th Allee effect by Lduy jumps, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems

24 (2017) r-12.

4. S. tiu, L. Zhang, Y. Xing, Dynutn'ics of rt stachasti,c h,ero'in epidem'ir: morlel, Journa,l
of Computatir:nal and Applied Mathematics 351 (2019) 260-269.

Recenzentske aktivnosti

Marija l(rstii je recenzirala naubne radove za sledeie Easopise:

1. Applied l\'Iathematics and Cornputation,

2. Applied h,Iathematical lVlodelling,

3. FILOMAT,

t



4. BioSystem,

5. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation,

6. Mathematical l\'Iethods in Applied Sciences,

7. Physica A: Statistical Mechanics and it's Applications,

8" Chaos, Solitons and Fractals,

9. Applied Nlathematical Letters.

3. IICtrSCE NA NAUENIM SKUPOVIN{A

Dr N,Iarija Krstii je r"rdestvovala na medunarodnim i nacionalnim konferencijama na

kojima je prezentovala sledeie naudne radove:

1. Maja Vasilova, lVIarija Krstii, An lterati,ue Methad for SoLuing Functtonal Stoc-

h,astic DifJerential Et1'uat'iorr,s, XIII Interrrational Suuurter Conferenr:e on Prribability
ancl Statistics, Sozopol, Bugarska, Jun 21-28, 2008.

2. hfaja Vasilova, Marija Krstii, An lteratiue Method for Solui,ng Stochasti,c Differen-

ti.at Delay Equat'ions, XII Serbian Mathematical Congress, Novi Sad, Serbia, August
28-September 02, 2008.

3. &Iarija Krstid, N'Iiljana Jovanovi6, Eristence, un'iqueness and stabili,tg t$ posttr,ue

saluti,on,s to the stochast'ic popu,lati,on m,odel wi,th the All,ee e.ffect, MASSEE Interna-
tional Congress of l\,Iatirematics, Oirrid, FYR N{acedonia, Septernber 16-20, 2009.

4. Ivlarija Krstii, Stabi,li,ty of delayed stocltastic mod,el, for m,alaria transn't'iss'ion, The
First h,Iathematical Conference of Republika Srpska, Pale, Bosnia and Herzegovina,

NIay 2l-22,2011.

5. IVIiljana Jovanovii, Marija Krstii, Stabi,li,t'y af stachastic uettar-borne d:isease rnodel

wi,th, direct tra,nsm,issi,on, XIII Serbian Ma,thematical Congress, Vrnjaika ba,nja, May,

22-25,20'14"

6. Nliljana Jovanovii, Marija Krstii, Dynam'ics of ti,me-depen,de'nt d,elay stochas{i',: po-

pulation rr.odel w'ith the Allee effect, Junior female researchers in probability, Berlin,
Gertrrarry, Ot:tober, 22*23, 20ll:.

7. h4arija Krstii, X,'Iiljana Jovanovi6, Stabili,ty of delayed uector-borne disease epi-

demic rtodel infiuenced by stochasti,c per-turbat'ions, 7ECM, Berlin, Germany, July,
78-22,2416.

8. Nlarija Krstii, N,Iiljana Jovanovid, On Stochastdc Popt'ulati,orL lvIode.ls wi,th the Alle.e

effect, SPL, Moscorv, Russia, Jily, 24-28,'2AI7.

9. L{iljana Jovauovid', N{arija Krstii, Stocha,st'ic Ana,lysis of the Predator-'prey IVIadel

witlr Allee e.ffect on prey, XIY Serbian lVlathematical Congress, Kragujevac, Serbia,
N'iay 16-19, ?018.



4. UEESCtr NA P}IOJEKTIh,{A I SEh,IINARIIVTA

Od 2007. do 2010. godine je bila udesnik na projektu 144003 N{inistarstva nauke i
telrnolciSkog razvaja, pod nazivom Teorr,ja operatora, stoh,asti.ika anal'iza i pri,mene, a od

2011. godine je ucesnik projekta 1740A7 Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije
pod nazivom Ft-tnlccionalna analiza, stah,ast'iika anal'iza i' pri,rrtene.

U cilju svog struinog i nauinog usavrSavanja pohadala je sledeie seminare:

l. Biomerlital Image Analysi,s and Bi,oi,nformat'ics, (DAAD), Vrnjacka Banja, 24-30

septembar, 2010.

2. Internatio'nul Surnmer Acaclemy 2AH on Aduanted Stochasti,c Mettrcds to Motlel Risk,

(DAAD), Ulm, Nema(ka, 9-22 septembar, 2012.

3. tr[atltentatical'ntadels i'n ecoruorn'ics tr,nd their crsrnysute'r'irnplernerftati,art, Sch.ool, Perm,

R.usija, 17*29 novembar 2{113.

5. }TASTAVNO-PEDAGOSIil RAD

I(ao sa,railnik u nastavi dr Marija Krstii je driala veZbe na Prirodno-matematiikom
fakrrltetu u NiSu iz predmeta: Poslo'una ntaternat'ika na OAS Geografija, Maternatr,ka u

biotogi,ji,na OAS Biologija, Verouatnota i' stati,stt'ka u, bi,ol,agi,ji,na, OAS Biologija, Sa,uremen'o

fi,nans'ijsko u'praulja'nje na [4AS Nlatematila r Fi,nansijska 'mate'mat'ika ta OAS i UIAS

Ma,tematika,, pri termr je od stlane studenata uvek bila, oceniiva,na na,jvisirn occllarna.

Skolske 2A12113, kao i u zimskour semestru Skolske 2013114. je angaZovana kao saradnik
u nastavi za preelmete lv{atem,ati,ka I, Il[aternatilia II i ]l{atematika III na Gradevinsko-

arhitektorskorn fakultetu Urriverziteta u Ni5u.

Kacr clocent drZi preclaranja iz sledeiitr predmeta Poslourr* mate'rnati,ka na OAS Geo-

grafija, Ivtaten'tattka u bi,olog'iji, i \rerouatnoia i, statisti,ka u bialogzjz na OAS Biologija,

Stohastiiki d*narniiki s'istern'i rrn h,{AS Matematika, Teoriju rizi,li:ai '1toLrasticki, dirtarniiki.

sistem,r, na DAS lVlatematika i veEbe iz predmeta: Posl,ouna n'tatem,a,t'ika na OAS Geo-

grafija, 1,,[ate,mq,t'ika u ttilog'iji, ua OAS Biokigija, Finans'ijska tnate.nat'ik;tr, na OAS i h'IAS

N{aternatika.

6. DOPRINOS AKADEh4SI{OJ I SIROJ ZAJEDNICI ..

Dr Marija Krsti6 je od 2014. godine viSe puta bila dlan komisija, za upis i rangi
ranje kandidata na osnovlle akadernske studije rnaternatike Priroduo-matematiihog fa-

kulteta u Ni5u, od 2016. je dlan Komisije za promociju Depa,rtmana za matematikn
Prirodno-maternatidkog fahulteta u Ni5u, a riedavno je biia 6lan Kornisije za javrru na-

bavku usluga stampanja na osnovu uzorka za potrebe Prjrodno-matematidkog faltulteta
u Niiu" fliestvor,ala je 7 puta u liomisijama za odbranu rnaster radova na Departrnanu
za matematiku Prirodno-matematidl<r:rg takulteta u NiEu, a trenutno je mentor pri iz-

radi master rada studentkinie \,'iariie l\,Iilosavljevii pod naslovom Epi,tlern'ioloilci modeld

u, akttt"arskoj rn,at.ent,at,i,ci,. I(ao clan Komisije za prcimociju f)epartrrrana za matematiku
Prirodno-matematiikog fakulteta udestvova,la je u pripremi i prezentovanju postavki De-

partrnana za matematiku Prirodlo-matematitkog fakulteta u Ni-{u na mir,nifestacijarna

Nau,k n,i.je bauk2077. i 2018. godine i Noi i,straii,tta,ta,2Al7. i 2018' godine. Bilaie iedan
od rirganizatora i niesnik manifestacij e h'Iuj 'meset 'rnatvmat'ike na Priroduo-uratematiikom



fakultetu u Nisu 2017. i 2018. godine, u okvim koje je odrZan niz popularlih predavanja
iz ma'ternatike' Kao dlan Komisije za promociju Depa,rtm ana zarna,ternatiku, uiestvovala
'ie u izradi Informatora Departmana za matematiku koji je itampao prirodno-matematiiki
fakultet u Niiu 2017. godine, ISBN: gzg-g6-62lb-048-8. u zoto. I 2017. godini je bila
angaZovana i za clrZanje priprernne nastave za upis na osnovne akaderrrske stuaile *ut"rr,u-
tike na Prirodno-matcmatidkom fakultetu u Niiu, dok je 2013. godine drZala pripremml
nastavu iz matematike za upis ra osnovne akademske studije arhitekture i g.od*ir.u ,,"
Gradevinsko-a,rhitektonskom fakultetu u NiBu.

MISLJENJE I PREDLOG

Dr Mariia Krsti6 .ie ostvariia 58 boclova na osnovu radova na SCI listi, ocl iega 29
nakon izbora u zvanie docent. Njeni radovi su citirani 47 puta. Koautor jc univerzitetskog
udZbenika sa zadacima. Udestvovala je na g medunarodnih i nacionalnih konferelcija nakojima je prezentovala rezuitate svog nauinog rada,.

Nauine i nastavne aktivnosti dr Marije Krstid pokazuju da je predan nauini radniki da je ukupnom aktivnos6u doprinela razvoju svoje nancne oblasti i struke. Zbog togaKonrisija zakljuiuje da su ispunjeni svi zakonski i suSiilski nslovi za nje, izbor i sa za-
dovoljstvom predlaZe Izbornom vedu Prirodno-matematidkog fakulteta u NiSu,
kao i NauEno-strudnom veiu univerziteta u Nisu, da se dr Marija Krsii iza_bere u zvanje vanredni profesor iz uze naudne oblasti Matematika, za, predmete:
Stohastidki dinamiEki sistemi - MAS Matematika, Verovatno6a i statistika ubiologiji, Matematika u biorogiji - oAS Biologija, posrovna matematika - oAsGeografija.

U NiSu i Beogradu, 08.01.2019. godine

Komisija:

,tr."rr-r-rri .\ f""--C--L
dr Miljana Jovi'novi(', reclovni prof. pMF-a u Nisq, gZa narrdna oblast Matcmatika

,,*,,*A#d
Mateinatika,

vni prof. Ekonomskog fa,kulteta u Beogradu. uZa nauina obla,st

fu f^f funs,*d&^,L
dr Marija Miloievii, vanredni prof. pMF-a u Nisu, uZa naudna oblast Matematika
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Radovi objavljeni u vrhunskim medunarodnim dasopisima M21

[1] Marija Krsti6, Miljana Jovanovi6, On stochastic population model with the Allee

effect,Mathematical and computer Modelling 52 (2010) 370-379. (M21)

htto s : //www. sciencqllEq!,! ience/arti iils0895717710001214

[2] Svetlana Jankovid, Maja Vasilova, Marija Krsti6, Some analytic approximations for

n*t ut stochastic functional di_erential equations, Applied Mathematics and

Computatio nZlT (2010) 3 61 5 
-3 

623' (M2 1 )

httrri//www.scienceciirect.com/science/article/abs/pii/S009630031000980X?via%3Dihlrb

[3] Miljana Jovanovi6, Marija Krstii, Stochastically perturbed vector-bome disease

,,roaets with direct transmission, Applied Mathematical Modelling36 (2012) 5214-5228'

(M21)
iils0307904 1 008055?vihttos://r,vur,v.

[4] Miljana Jovanovid, Marija Krsti6, Analysis of non-autonomous stochastic Gompertz

-oa.t with delay, Applied Mathematics and Computation242 (2014) 101*108. (M21)

httos : l/w-r,vw. sci enogdjlotj i science/ar1i iao%3Dihub

[5] Miljana Jovanovi6, Marija Krsti6, The in-uence of time-dependent delay on behavior

of stochastic population model with the Allee effect, Applied Mathematical Modelling 39

(201s) 733-746. (M2l)
?via%3Di

: //www. sciencecl irect. oorn/sq!e 079A4XT4

[6] Miljana Jovanovid, Marija Krsti6, Extinction in Stochastic Predator-Prey Population

fr4tA"f with Allee Effect on Pr.y, Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B

Radovi objavljeni u istaknutim mealunarodnim iasopisima M22

[1] Marija Krsti6, The effect of stochastic perturbation on a nonlinear delay fnalaria

ipla.*i. model, Mathematics and Computers in Simulation 82 (2011) 558-569. (M22)

hitrr,rwwv.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378'17541 1 002187?via%3Dihub

t2l M. Krstic, On Stability of Stochastic Delay Model for Tumor-Immune Interaction,

22(7) (2017) 265t_2667 . (M2r)
: //rwi,w. aimscieuces. Qrg/i ourna

Filomat 32(4) (2018) 1273-1283. (M22)
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Образац број 1.  
Поље природно-математичких наука 

 
На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 88/2017 ), члана 

165. и 166. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2017) и чланова 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‟ број 3/2017), Изборно веће 
Факултета на седници одржаној 27.02.2019. године утврдило је следећи 

 
П Р Е Д Л О Г  

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА  
 

1. Предлаже се да се др Марија Крстић изабере у звање ванредни професор 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 Универзитета у 
Нишу, секретару Факултета, Служби за опште послове и архиви Факултета. 
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Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Ниш ........................................  
назив звања  Доцент .....................................................................................................................  
назив уже научне области  Математика ....................................................................................  



година избора 2014. .......................................................................................................................  
 
1.3.2. Звање кандидата у тренутку расписивања конкурса и датум објављивања конкурса по коме је 
стекао то звање Доцент, Конкурс расписан 22.01.2014.  на Природно-математичком факултету у 
Нишу  
 
1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен 
Природно-математички факултет, Ниш, Вишеградска 33 ...........................................................  
радно место Доцент ................................................................................................................................  
1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту – 
навести ако се први пут бира у звање) 
 05.05.2014. изабрана за доцента, за ванредног професора се бира први пут .............................  
1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник 
Математика ............................................................................................................................................  
1.3.6. Руководеће функције на катедри/департману, клиници, факултету, Универзитету или институту  
/ ..................................................................................................................................................................  

2. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
2.1.1. Датум расписивања конкурса  21.11.2018.. .................................................................................  
2.1.2. Информација о томе где је објављен конкурс Лист „Послови“ Националне службе за 
запошљавање ..........................................................................................................................................  
2.1.3. Ужа научна област  Математика ................................................................................................  
2.1.4. Звање за које је расписан конкурс  Доцент или ванредни професор .....................................  
2.1.5. Радни однос са пуним или непуним радним временом  Радни однос са пуним радним временом 

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 уже научне области за коју се бира 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.1.2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе која је објавила конкурс (навести број и датум утврђене оцене) 
 ………………………………………………………………………..………………………….. 
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, Научно-стручно веће за природно-математичке науке на седници одржаној 05.05.2014., 

број одлуке 8/17-01-004/14-005. .................................................................................................. 
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) 
  /…………………………………………………………………………………………………… 
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, оцена је саставни део Извештаја Изборног већа Природно-математичког факултета у 
Нишу ……………………………………………………………………………………………... 

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

  Да…………………………………………………………………………………………………. 
3.2.5. објављен уџбеник за ужу научну област за коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ИСБН бројем) 
  Да......……………………………………………………………………………………………… 
3.2.6. учешће у научним пројектима 
 Да …………………………………………………………………………………………………… 
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.  M. Krstić, M. Jovanović, stochastic population model with the Allee effect, Mathematical and Computer 
Modelling 52 (2010) 370-379. (M21) 
2. S. Janković, M. Vasilova, M. Krstić, Some analytic approximations for neutral stochastic functional 
differential equations, Applied Mathematics and Computation 217 (2010) 3615-3623. (M21) 
3. M. Krstić, The effect of stochastic perturbation on a nonlinear delay malaria epidemic model, Mathematics 
and Computers in Simulation 82 (2011) 558-569. (M22) 
4. M. Jovanović, M. Krstić, Stochastically perturbed vector-borne disease models with direct transmission, 
Applied Mathematical Modelling 36 (2012) 5214-5228. (M21) 
5. M. Jovanović, M. Krstić, Analysis of non-autonomous stochastic Gompertz model with delay, Applied 
Mathematics and Computation 242 (2014) 101-108. (M21) 



6. M. Jovanović, M. Krstić, The influence of time-dependent delay on behavior of stochastic population model 
with the Allee effect, Applied Mathematical Modelling 39 (2015) 733-746. (M21) 
7. M. Jovanović, M. Krstić, Extinction in Stochastic Predator-Prey Population Model with Allee Effect on Prey, 
Discrete and Continuous Dynamical Systems-Series B 22(7) (2017) 2651-2667. (M21) 
8. M. Krstić, On Stability of Stochastic Delay Model for Tumor-Immune Interaction, Filomat 32:4 (2018) 1273-
1283. (M22) 
 

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 8/17-01-012/18-006 од 24.12.2018. године 
 
 Састав комисије: 
 Име и презиме Звање Ужа научна област Организација у којој је запослен
1) Миљана Јовановић Редовни професор Математика Природно-математички 

факултет у Нишу 
2) Љиљана Петровић Редовни професор Математика Економски факултет у 

Београду 
3) Марија 

Милошевић 
Ванредни професор Математика Природно-математички 

факултет у Нишу 
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 
 15.01.2019.…………………………………………………………………………………………….. 
5.4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 
 Не .............................................................................................................................................................  
5.5. Датум стављања извештаја на увид јавности 
 15.01.2019 ................................................................................................................................................  
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 Марија Крстић је остварила 58 бодова на основу радова на SCI листи, од чега 29 након избора у звање 
доцент. Њени радови су цитирани 47 пута. Коаутор је универзитетског уџбеника са задацима. 
Учествовала је на 9 међународних и националних конференција на којима је презентовала резултате свог 
научног рада. 
Научне и наставне активности др Марија Крстић 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 Изборном већу 
Природно-математичког факултета у Нишу, као и Научно-стручном већу Универзитета у Нишу, да се др 
Марија Крстић изабере у звање ванредни професор из уже научне области Математика за предмете: 



Стохастички динамички системи – МАС Математика, Вероватноћа и статистика у биологији, 
Математика у биологији – ОАС Биологија, Пословна математика – ОАС Географија. 

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 Марије Крстић у звање ванредни професор 
 

I 
 

Оцена резултата научног, истраживачког, 
односно, уметничког рада кандидата: 

 
  

Др Марија Крстић се бави научним истраживањима у области Математике, 
прецизније Стохастичке анализе. Предмет њеног досадашњег научног истраживања је 
стабилност стохастичких популационих и епидемиолошких модела који се описују 
помоћу стохастичких диференцијалних једначина. Oд 2007. до 2010. је била учесник на 
пројекту 144003 Министарства за науку и технолошки развој, под називом "Теорија 
оператора, стохастичка анализа и примене", а од 2011. године је учесник пројекта 
174007 Министарства науке и технологије под називом "Функционална анализа, 
стохастичка анализа и примене". Објавила је укупно 8 радова у међународним 
часописима од чега 6 у часописима категорије М21 и 2 у часописима категорије М22, 
од чега 4 после избора у звање доцента. На научним скуповима у земљи и иностранству 
имала је укупно 9 саопштења. Коаутор је једног универзитетског уџбеника са задацима. 
Цитираност радова др Марије Крстић, према бази Google Scholar, не рачунајући 
аутоцитате и коцитате, износи 47. Рецензирала је радове за научне часописе 
међународног значаја.  

 
 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Крстић у звање ванредни професор. 
 
 
 
 

       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 Марије Крстић у звање ванредни професор 
 

 
I 

 
 

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

 
  

Др Марија Крстић успешно изводи предавања и вежбе из предмета на којима је 
ангажована. Свој допринос развоју наставе је пружила кроз предмет Стохастички 
динамички системи, који представља новину на овим просторима. Учешћем у раду са 
студентима који бирају теме за израду мастер радова из овог предмета стиче искуство 
које доприноси усклађивању садржаја предмета са актуелним публикацијама из 
одговарајуће области. Такође, као члан Комисије за промоцију Департмана за 
математику, кроз рад са студентима, промовише Природно-математички факултет и 
Департман за математику на манифестацијама као што су „Наук није баук“, „Ноћ 
истраживача“, „Мај месец математике“. Као члан Комисије за промоцију Департмана за 
математику, учествовала је у изради Информатора Департмана за математику који је 
штампао Природно-математички факултет у Нишу 2017. године, ИСБН: 978-86-6275-
048-8. 
  
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Крстић у звање ванредни професор. 
 
 
 
 

       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 Марије Крстић у звање ванредни професор 
 
 

 
I 

 
 

Оцена резултата педагошког рада кандидата: 
 
 У свом досадашњем наставно-педагошком раду др Марија Крстић је изводила 
вежбе и предавања из различитих предмета на Природно-математичком факултету у 
Нишу. Као сарадник на пројекту и доцент држала је вежбе из предмета: Стохастички 
динамички системи, Финансијска математика и Савремено финансијско управљање 
(МАС Математика); Финансијска математика (ОАС Математика); Вероватноћа и 
статистика у биологији и Математика у биологији (ОАС Биологија); Пословна 
математика (ОАС Географија). Као доцент, држи предавања из предмета: 
Стохастички динамички системи (МАС Математика); Теорија ризика и Стохастички 
динамички системи (ДАС Математика); Вероватноћа и статистика у биологији и 
Математика у биологији (ОАС Биологија); Пословна математика (ОАС  Географија). 
Поред тога, школске 2012/13. и у зимском семестру 2013/14. била је ангажована као 
сарадник у настави на Грађевинско-архитектонском факултету Универзитета у Нишу 
за вежбе из предмета Математика 1, Математика 2 и Математика 3. 
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Крстић у звање ванредни професор. 

 
 
 
 
 

       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 Марије Крстић у звање ванредни професор 
 
 

 
I 

 
 

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

 
  

Др Марија Крстић је била члан комисије за одбрану неколико мастер радова. 
Такође, тренутно је ментор  при изради мастер рада, који ће бити одбрањен до краја 
школске године. 
 
 
 
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Крстић у звање ванредни професор. 
 
 
 
 

       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 Марије Крстић у звање ванредни професор 
 
 

 
I 

 
Оцена приступног предавања на основу Извештаја комисије: 

 
 
Није било приступног предавања јер се кандидат не бира први пут у наставно звање. 

 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марије Крстић у звање ванредни професор. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
       Проф. др Иван Манчев 
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WSBETIITAJ
o nplriaBJbeH[IM KaHAHAaT[Ma Ha KOHKypC

sa v36op ie4nor HacraBHI{Ka y 3Barby eaHpedHoz npo$ecopa

3a yxy HayqHy o6nacr PauyruapcKe HayKe

rroAAurl o KoHKvPCv, KOMt4Ct4lVt [l KAHAIIAATI4MA

1. flaryu u Mecro o6ias,rrnnarLa KoHKypca: .[HCT "flociloBkt", Haquoualue c.nyx6e
3a 3arrorrrJbaBarLe Peny6raxe Cp6uje o!\ t9.09.2018. ro4IaHe.

2. Epoi HacraBHlrxa xoin ce 6upa, ca Ha3HaKoM 3Barba v rea3vtB yxe HafrHe
odtacru aa roiy ie pacnucaH KoHKypc: je4aH HacraBHHK y sBarby eaupeduoz
npo$ecopa 3a yxy HayLrHy o6racr Pauyruapcxe HayKe ua flenaprMaHy 3a paqyHap-
cKe HayKe [Ipupo4no-MareMarl4.rxor QaxyJlTera y Hnuy.

3. Opran rr AaryM AoHoruema oAJryKe o Qopunparly KoMllcnie aa nplrnpeMy lr3-
neruraia aa ns6op HacraBHlma: Hayvuo-crpyqHo sehe sa npupoAHo-MareMa-
Tr,rqKe HayKe YHrznepsnrera y Huuy, oAJIyKa ca ceAHI4IIe oApxaHe 05.11.2018.

4. Kouucuja:

o Ap Mupoclan Tupuh, peAoBHr4 npoQecop [Ipupo4Ho-MareMarl4vror QaxyJlrera
y Huuty, yxa HayqHa o6racr PavyHapcxe HayKe, npeACeAHHK,

o Ap EpaHuurap To4oponuh, BaHpeAHH upoQecop [Ipupo4no-MareMaruqKor

Qaxynreray Huruy, )Dt<a Hayr{Ha o6racr Pavyuapcxe Hayxe,

o Ap flparan CresaFrosah, nNruu HayqHH caBerHHK Mareuaruqxor HHcTvtryra
CAHy, yx(a Hayr{Ha olnacr Mateuaruxa.

5. IIpuianJbeHH KaHAuAarlr:

. Ap Mapxo Muroureezh



II EI4OIPAOCKI{ IIOAATII,I O KAHAI4AATy

L. Vve,cpeAlbe cJroBo H npe3nMe: Mapro Murorueeprh

2. 3rarre: BaHpeAHH npoQecop

3. flaryu H Mecro polerra 21,.1,1,.L976., HHru

4. Agpeca: HHr.r, ilapucxe KoMyHe 2L/6.

5. Ca4aIurbe 3a[ocJrelLe: BaHpeAHr,r npoQecop [Iprapo4Ho-MareMaruvxor Qaxyrre-
ray Hvlsty, yxa Hayqsa o6racr Pavyuapcre HayKe

6. Ocsorne cry4nie

6.1. fo4uHa ynnca u 3aBprrrerKa ocHoBHlrx cryArria:1,995, L999

6.2. Cry4uicxa rpyra, Qaxynrer rr yH[rBep3nTer, ycnex Ha ocHoBHuM cryA]r-
iaua: Cry4rajcxa rpyra sa MareMarury, cMep 3a Pavyuapcreo u
nuQopaurut<y, QuaosoQcxn Qaxyrr:er, YHzeepsurer y Haruy, npocer{Ha
oqeua 9,89

6.3. HayuHa o6aacr ocHoBnnx cry4uia: Pavynapcrno u nHQopMarHKa

7. MarucrapcKa re3a

7.L. f o4uHa yruca [r 3aBprrrerKa MarrcrapcKrrx cryguia= L999,2006.

7.2. Cryar.ricxa rpyra, Qaryarer n yHr{Bep3}rrer, ycflex Ha Mar]rcrapcKtrM
cry1uiava: Cvrep MareMarxxa, MareuarnqKr,r Qaryrrer, YHnsepsnrer y
Eeorpa4y.

7.3. HacloB MarrlcrapcKe re3e: Tonoaozuja KoJvln"lreJvteHma apaHffiJvraHa -
paqyHapcKu npucmyn

7.4. Hayuna o6aacr MarlrcrapcKe re3e: Mareuaruxa, PavyHapcxe Hayxe

B. florropcKa Ancepraqnia:

8.1 Oaxyarer, yHprBep3lrrer rr roArrHa o46pane AoKTopcKe Arrcepraquie:
llprapo4uo - MareMarHr{KH Qaxyarer, YHlanepenrer y Hvlsty,2008.

8.2 Hacaon AoKTopcKe Alrcepraquje: llpuuerua cneKmpqfiruux uemoda sa
Ha.rlaffiebe jaxo pezynapHux epaSoea ..

8.3 Hayrua o6aacr AoKTopcKe Aucepraquie: PavyHapcxe Hayxe

9. 3name crpaHlrx iesuxa: roBopu eHUrecKH jesax.

10. IlpoQecnoHaJrHa opuieHraquia (o6aacr, y>xa odtacr rr ycKa opnienraquia):

HAyqHA O1fiACm - parryHapcKe HayKe,
ytra o6ttacm -reopuja rpaQona



III KPETAIbE v TIPOOECI{OHAJTHOM PAAy

1.. llpnpo4no-MareMarr4vxz Qaxynrer y Hzruy,4eIlevr6ap 1999. - ailpuil2009.,
acv cTeHT-npu[paBHuK},I acucTeHT 3a fpyny npeAMeTa H3 paqyHapcTBa Ia

unQoprurau,rKe, Kao H MareMarvKe

2. tlpupo4Ho-MareMarr4r{Kr,r Qary,rrrer y Hutuy, ar,pvil2009. - arpvn 20'J"4., AoIIeHT 3a

rpyny rpeAMera Ia3 paqyHapcrBa It raHQopuarl,IKe

3. llpupo4no-MareMar]rvxu Qaxyrrer y Hnuy, atpvil20L4. -, BaHpeAHn npoQecop sa

rpyny rpeAMera H3 par{yHapcrBa r,r uuQopruaruxe

IV HACTABHI,I PAA

1. Bex6e:

t. llpoepaucxu jesuqu

2. flucrcpemHa tutameJtamuKa

3. Kou6uuamopHa onmuuusaquja

4. O6jexmuo - opujeHmucoHo npo?paJvluparue

5. ...

2. flpe4anarra:

L. O6jexmuo - opujeumucaHo npoepaJquparue 3
2. Paseoj ee6 anttuxaquja
3. Paaeoj uo6unnux annuxaquja
4. Ko*riuruamopuKa u meopuja apa$oea
5. flusajn u aHattu3o qfieopumaJqa

6. ...

3. AxtrreHocrr{ Ha yHanpeberry HacraBe:

Yqecrsoeao je y Lrcpa4a TpeHyrHo saxehnx cry1ujcxux nporpaMay o6tacru Pa-
r{yHapcxr4x Hayxa r{ ilpr4npeMr,r AoKyMeHraquje 3a aKpeAhraqujy rux rporpaMa.

V HAYIIHO.I,ICTPffK}IBAIIKI4 PAA

flp Mapxo Mrrroruesr4h ucrpaxyje y o6racru paqyHapcnl4x HayKa freopfija rpaQona).
O6janno je 15 HayvHr4x paAoBa, oA rrera 8 y vaconucwMa Kareroprzja MZL,M22 uM23.
Pa4onu cy L\urrpaHr,r yKynHo 88 nyra. I4uao je nehn 6poj caonurrerba Ha Ha)^{HHM

cKyrroBuMa. Y.recrsouao je y peanv3a1uju 2 Har-{HoHanHa Hayr{Ho-t4crpaxuBaqxa
npojexra.

VI YIIEI]IE E HA HAYII HO - I,I CTPAXI{ BAII KI,I M TI PO JEKTI,IMA

Y nepao4y ol 2005. lo 20t0. roALIHe yqecrBoBao je y paAy Ha) {Hor npojexra 6p.
1,44026 MuHncrapcrBa HayKe Peny6araxe Cp6rje, a o420t1,. roAr.rHe yvecreyje y paqy
npojexra 6p. 1,7 4033 MnHucrapcrBa HayKe Peny6nnne Cp6uje.

vtl PAA HA OEE3BEE[IBAIby HAyTIHO-HACTABHOT TIOAMJTATKA

llo4 naeHropcrBoM 4p Mapxa Mvroruesrha ypafeuo je nuue AxnnoMcxuxfvacrep
paAoBa, Kao r,r je4aH cnequjarucrr,rr{Ku paA.



IX HAYTIHII PAAOBI4: 
_

M21a - Pa4orn y uelyuapoAnuM rracorrcuMa H3y3erHux BpeAHocrlr (10 6o4ona)

L. D. Stevanovi6, M. Miloievid, P. Hic, M. Pokorny, Proof of a Conjecture on Distance
Energy of Complete Multipartite Graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. vol.
7 0 (201,3), pp. 157 -162,
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic versions/Match i r', 'l i /firaich, ,in I r : -

L62.pdf
2. M. Milo5evid, T. Reti, D. Stevanovi6,0n the constant dffirence of Zagreb indices,

MATCH Commun. Math. Comput. Chem. vol. 68 (201,2),1,57-1"68,
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic versions/Matcb[:*&fn1/rnatc!68n1 157-
16B.pdf

3. P. Fowler, D. Stevanovi6, M. Milo5evid, Counterexamples to a conjecture of Dias on
eigenvalues of chemical graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. vol. 63

[2010),727-736,
http://match.pmf.l<g.ac.rs/electronic versions/MatcL(.='t-1ry17'n-;-l,'i {' l'r-i 7i -
736.pdf

4. D. Stevanovi6, I. Stankovi6, M. Milo5evit., More on the Relation behueen Energy and
Laplacian Energy of Graphs, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 6l (2009),395-
401.,

http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic versionsffulatch6i/n2/matcirrrrnZ 395-
401.pdf

5. I. Stankovi6, M. Milo5evi6, D. Stevanovi6, Small and not so Small Equienergetic Graphs,
MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 61(2009),443-450,
http://match.pmf.kg.ac.rs/electronic versions/Match61/n2/match6trn2 443-
450.pdf

MZL - Paly BpxyHcKorvr ruelynapoAHoM rracorrucy (8 6o4ora)

6. D. Stevanovi6, M. Milo5evi6, A spectral proof of the uniqueness of strongly regular
graph with parameters (8L, 20, 1,6J, European |. Comb. 30 (2009),957 -968,
http://www.sciencedirect.com/science/arlicle/pii/S019566{ii$0800196(}

M22 - PaA y lrcraKHyroru rvrefynapoAHoM rraconucy (5 6o4ona)

7. A. Ili6, M. Miloievif, The parameters of Fibonacci and Lucas cu.bes, ARS

MATHEMATICA CONTEMPORANEA, Volum e 1,2 (201,7) number 1, pp. 25-29
https ://amc-j ournal.eu/index.php/amc/article/view/9 1 5/944

8. M. Pokorny, P. Hic, D Stevanovi6, M. Miloievid, 0n distance integral graphs, DISCRETE
MATHEMATICS, Volume 338 [2015J number 10, pp. L784-t792 (M22)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012 365Xtr-5000990

M51 - PaA y BoAeheM rracorrncy HarlrroHaJrHor 3Harraia (2 6oAa)

9. M. Milo5evit., An example of using star complements in classifying strongly regular
graphs, Filomat 22:2 (2008), 53 - 57

l0.A.Dimitrijevi6-Blagojevi6, P. Blagojevii, M. Miloievid, Equipartitions of sphere
measures by hyperplanes, Filomat20:1, pp. 1 - 1,L,2006.

Ll.A.Dimitrijevi6-Blagojevii, P. Blagojevi6, M. Milo5evid, Weighted partitions of sphere
measures by hyperplanet Filomat 20:L,pp. 13 - 22, 2006.



X A O KTO PCKA AI,I CE PTAUIIIA, MAII4 CTAP CKA TE3A

M7L Ol6parteHa AoKTopcKa Arrceprarlnia [6 6o4ona)

L2.M. Muaoruenuh, llpnueHa crrexTparrHvrx MeroAa 3a HaJralxeme jaxo peryJrapHr4x

rpa$oea, !oxropcxa Arcepraquja,Vuueep3HTer y Huruy, |Ipupo4uo-MareMarur{Kr,r

Qaxyarer,2008.

M72 Ol6parbeHa MarucrapcKa re3a (3 6oaa)

13. M. Mu,rroruenlrh, Tonororuja KoMnJreMeHTa apaHlr(MaHa - par{yHapcKr,r npprcryn,
Yuunepsurer y Eeorpa4y, Mareuaruvxa Qaryn rer, 200 6.

xI I{HAEKC HAyTIHE KOMTIETEHTHOCTI{

KATEfOPT4JA
BPOI

nvBnHKAUr4JA IyEnHKAUrrlE EPOI ilOEHA

MZLa [10 6o4ona) 5 1-5 50.00

M21 [8 6o4onaJ 1 6 8.00

M22 (5 6o4ona) 2 7-8 10.00

M23 [3 6oaaJ 0.00

YKYTIHO _ M27_M23: B 1-8 68.00

M13 (6 6osona) 0.00

M33 [1 6oaJ 0.00

M42 {5 6o4onaJ 0.00

M51 (2 6o4aJ 3 9-11 6.00

M52 [1.5 6o4ona) 0.00

YKYIIHO - M10+M30+M40+M50: a
J 9-1.L 6.00

M7t (6 6o4ona) I t2 6.00

M72 (3 6o4a) 1 13 3.00

YKYIIHO -M71+72: 2 L2-L3 9.00

YKYTIHO: 13 1.-t3 83.00

Pa4onu 7 u B rry6n r,rKoBaHa cy HaKoH zs6opa y 3Barbe BaHpeAHor upoQecopa.



XII AHAJII,I3A PMOBA KAHAI4AATA

Pa4osu 1- 6, Kao H 9 - L1, cy aHailvsupaHtt y r43Bemrajuttasans6op y 3BarLe

AoI{eHTa, oAHocHo rIpBI4 us6op y 3Barbe BaHpeAHor npoQecopa. On4e 4ajervro aHarrvr3y
rrpeocTanHx paAoBa.

Y pa4y l7l cy r43yqaBaHe Ou6oHa.rujene ra ,Ilyxacone KorIKe, no4rpaQoBr,r xr4nep
KoIIKe. Xunep KoIIKe, HHaqe, rpeACraB/bajy jegay o4 najnpuueurueujr4x KJraca rpaQona.
Pa4 je MoTHBA caH xr,rnore3aMa nocraBJbeHHM y pa1y us 201,1,. [A. Castro, S. Klav"zar, M.

Mollard and Y. Rho, On the domination number and the Z-packing number of Fibonacci
cubes and Lucas cubes, Comput. Math. Appl. 61, (20L1), 2655-2660) a roje ce oAHoce Ha

uusapujaure domination number,Z-packing number u independent domination number, a
y xojuvra je uaeHu npo6aevr o4pelunarre BpeAHocrI4 oBr4x uHnapujauru. V paAy je
[oKa3aHo KaKo ce npo6revr Mo]r(e cBecrra Ha eKBHBaJTeHTaH npo6reu qeno6pojuor
rporpaMuparba, a oHAa cy xopuruherreu nocrojehux MeroAa qero6pojnor
flporpaMnparba rpa]KeHe zusapujaure H3paqyHare r4 THMe pa3perrreHe xr4nore3e a3
HaBeAeHOr paAa.

V paqy [8] cy w3y'taaaHu rpaQonn rojzua cy concrBeHe BpeAHocrH Marpr4rle
pacrojarra qeno6pojHe - r3B. distance integral rpaQonra. IloxasaHo je 4a nerpueujanua
cra6na He npura4ajy onoj Krracv rpaQona 14 oKapaKTepvcalar cy distance integral
rpaQonu y HeKr,rM cuequjarHuM K.rracaMa rpaQoea, [rro je orrroryhuno rrpoHa.naxerbe
Bnrre 6ecxosaqnux Qavutuja distance integral rpaQoea. Taxole, 1ara je ilhcra cBvrx

oBaKBVx rpaQona ca He Burrre o4 10 qBopoBa. Ys ro, IlocraBJbeHa cy w Ar,a npo6revra xoju
vory 6uru ocHoBa 3a Aarba HcTpaxr,rBarba.



XIII OIIEHE

XIII. 1. OqeHa pe3y/rrara HafrHor, lrcrpaxnBaqKor oAHocHo yMerHuqKor paAa
KaHAlrAaTa:

[p Mapxo Mu;louresuh ce 6aea Haf{Ho-HCTpa}KI,IBarrKHM paAow y o6tacrvt
paqyHapcxr.rx HayKa (reopr.rja rpaQona). 06janno je 15 Ha)^{HI4x paAoBa, o4 vera B y
r{aconucraMa Kareropn jaM21,M22 u M23 (oa rora 5 y M21,a, L y MZL w 2 y M22), qI{Me

je ocrnapuo 68 6o4ona [o4 vera 10 HaxoH noc.rreArber Ias6opa). Yqecreosao je ca

caorrrrrerbr,rMa Ha Br4rrre HayqHr,rx cKynoBa ruletlynapoAHor 3Harraja. YvecrBoBao je u y
p ean r,r3arlu )u Z ua4uoHaJl H a Ha) { Ho - I4crpaxl,I Bar{ xa np oj exra.

Marepraja xojy xan4uAar r4crpaxyje je aKTye,IIHa h vua rpaKTI,IqHe npI,IMeHe.

XIII.Z. Oqena aHrax(oBarba KaHAlrAara y paanoiy HacraBe u parnoiy Apyrnx
AeJIaTHOCTH BHCOKOIITKOJICKe yCTaHOBe:

Cnoj AonpraHoc pasnojy HacraBe v Apyrr4x Ae"rrarHocrt4 Ha [pupo4Ho-
MareMarilr{KoM Qaxylrery y Hnrry, 4p Mapro Mnroruennh je 4ao cnojnM aKTUBHHM

yK/byr{erbeu y peQopwy cry1Lrja y crcna1y ca 3axreBr4Ma Eororrcxe 4exrapaquje a
axTye.rrHor 3axoua o Br4coKoM o6pasonarr,y. Axruauo je yvecrBoBao y v3pa4r HoBI4x

crygujct<ux nporpaMa y o6nacru PavyuapcKl4x Hayxa ua [IpupoAHo-MareMaruqKoM

Qaxy.nrery y Huury, y ilpur,peMn AoKyMeHara 3a aKpeAHTaIIwjy rux crygujcxux
nporpaMa,4ao je AonpzHoc ynof erry HoBr4x HacraBHHx MeroAa 14 cpeACTaBa, 14 Apyro.

XIII.3. OqeHa pe3yJlTara reAarouKor paAa KaHArrAara:

Y csoM AocaAa[rrbeM HacraBHo-neAaroIIIKoM paAy Ap Mapxo Munoruenuh je

rroKa3ao r,r3y3erHe pe3yJrrare. Beoua ycnelxHo je usuo4uo npeAaBauba v eex6e I43 Be-

Ju4Kor 6poja npeAMera y o6aacru parryHapcxux HayKa a MareMaruKe Ha ocHoBHt4M,

AHTTJToMCKHM vt AoKTopcKI,Itu cry4ujaMa Ha AenaprMaHHMa 3a par{yHapcKe HayKe,

Qzsuxy vt 6uonorwjy IIpzpo4Ho-MareMarl4qKor Qaxyarera y Hnury.
Y nepuo4y oA 2000. go 20L3. roAHHe je usno4uo HacraBy H3 rlpeAMera Ocruoeu

uttfiopuamuKe u paqyHapcmea y OgemerLy 3a raJreHToBaHe MareMaruqape. frar,ruasnje

,,Cnero3ap Mapxonrah" y Hulty. Y roNI rlepHoAy je 6uo BeoMa aKTI4BaH y npunpeMu
yqeHr,rKa 3a raKMur{erba H3 nporpaMr4parr,a, Kao H y opraHl43aquju TI,IX TaKMl4qerba Ha

oKplDrffioM ra ApxaBHoM HuBoy.

XIII.4. Oqena pe3yJrrara xoie ie ran4n4ar rocrlrrao y o6es6efunamy Ha5^rHs-
HacTaB Ho r, oAHocHo yMeTHrrrrKo- HacTaBHor [oAMJIaTKa :

flp Mapxo Mr{"roruesnh je 6uo ueurop npr4 u3pa1r je4uor cne4ujanucrr4r{Kor
pa1a, qJraH KoMr,rcujasa orleHy u og6pauy, oAHocHo 3a oI-{eHy reMe, je4ne Matlrcrapcxe re3e,
Kao r,r MeHTop Be.rrrzKor 6poja Macrep H Aun.rroMcKax paAoBa. flonpanoc o6es6efr,IBarby
HayqHo-HacraBHor rroAMnarKa 4aje u npeAaBarbeM rrpeAMera Ha AoKTopcKLIM crygnjavtay
o6 nacr u par{yHap cK vx Hay lr.a.



xIV MUIII/bEIbE KOMpTCrIIE O I4CrryrbEHOCTI,I yCJIOBA 3A I43EOP

Ha ocuony cBera l,I3Jro)fieHor Moxe ce 3aK/bfrATH Aa KaHAr4Aar dp Mapxo
Mu,noweeuh wrqa Hayr{HI4 Ha3}IB AoKTopa Hayxa y o6tacru paqyHapcKr4x Hayna,
neAarorxKo r.rcKycrBo H crroco6uocr 3a HacraBHvr pa1, o6)asuo je 15 Ha) {HHx paAoBa
t<oju cy uvrupaHil BB nyra. O1jasuo je B pa4ona y qacorr4cuMa Kareropuja MZL,M22 u
M23, quue je ocrsapuo 68 noesa (10 HaKoH nocJreAr+,er ns6opa).

IIpevIa roMe, KaHAHAaT dp Mapxo Muttoweeuh vcrtyer,aBa cBe ycJroBe
npe4nrafeHe 3arcoHoM o BHCoKovr o6pasoBamy, Craryrou YHueepsurera y Huruy u
Craryroru [Iprapo4no-MareMarHvxor QaxyJrrera y Huruy, Kao u E,uwxe xpurepujyue
yrnpfene oA crpaHe CeHara YHunepsurera y Huruy sa us6op y 3Barbe eaupedruoe
npofiecopa za Wy Ha) {Hy o6tacr PauyuapcKe HayKe na flenaprMaHy 3a parryHapcxe
Hayme llpupo4Ho-MareMarlrvxor Qaxynrera y Huruy.

xv IIPEA/IO r KOMI,I CVIE

Kouncuja je ycranonvila Aa KaHAuAar r,rcilyrbaBa cBe ycnoBe npe4nraf eue 3axo-
HoM o BI4coKoM o6pasonamy, Craryrou Yuueep3xTera y Huruy, Craryrovr llprapo4uo-
MareMaruvxor QaxyJrrera y Hnury z E"rrzxe xpzreprajyue yrnpleHe oA crpaHe Cesara
Yuunepsurera y Hzruy sa ns6op y 3Barbe eaHpedHoe npoSecopq 3a yxy Haf{Hy o6ilacr
PauynopcKe HayKe ua fleuaprMaHy 3a paqyHapcxe Hayxe llplrpo4Ho-MareMarvr{Kor

Qaxyrrera y Huruy.
Crora Kor,rnczja npeAJrax(e Hs6opnoru nehy llpupoAHo-MareMaruqKor Qaxyn-

Tera y Huruy Aa :raH1u1ara dp Mapxo Muttotueeuha tpegaolnr, a HayvHo-crp) {HoM
eehy sa npvpoAHo-MareMarr,rr{Ke HayKe Yuunepsurera y Huruy Aa ra r,rsa6epe y 3Barbe
eoHpedHoe npofiecopa 3a ylr(y Ha) {Hy oltacr PauyuapcKe HoyKe Ha flenaprMaHy 3a
paqyHapcKe HayKe [Ipupo4no-MareMaruvxor QaxyJrrera y Huruy.

H rur, 21,.0 1,.20 1,9. roAI4He.
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Ha ocnony qrlaHa lZL Cruryra fIM@-a o4pefenu cMo oAnyKoM AeKaHa 6p.20212-0t za
qraHoBe xolrzcuje 3a Kareropnzaryujy paAoBa M2lA, M2I, }l22 u M23 npujan;reuux
KaHAI,IAara sa us6op HacraBHLIKa. Ha ocHoBy flplanoxeHe AoKyMeHTarlraje no4nocuuo
cre.(ehu rasneurraj

#arrrHra
EF:;panoBa

,IA'.' FF.rP"#oi*i nw23 '.

Mapro
Mluroruearah

5 ) 1 0 7t

Y upunory ce HaJra3e 6oAoeaH[ paAoBr.r.

Y Hurry, 8. orro6ap 2018.
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Поље природно-математичких наука 

 
На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 88/2017 ), члана 

165. и 166. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 8/2017) и чланова 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‟ број 3/2017), Изборно веће 
Факултета на седници одржаној 27.02.2019. године утврдило је следећи 

 
П Р Е Д Л О Г  

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАСТАВНИКА  
 

1. Предлаже се да се др Марко Милошевић изабере у звање ванредног професора за ужу научну област 
Рачунарске науке 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 Универзитета у 
Нишу, 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 Марко 
1.1.2. Датум и место рођења  ...................................................................................................... 21.11.1976. 
1.1.3. Место сталног боравка  ................................................................................................................ Ниш 

1.2. Образовање 
1.2.1. Назив завршеног факултета ............................................................. Филозофски факултет у Нишу 

одсек, група, смер .......................................................... Математика, Рачунарство и информатика 
година и место дипломирања  ........................................................................................... 1999. Ниш 

 
1.2.2. Назив специјалистичког рада  ......................................................................................................  

научно подручје  ............................................................................................................................  
година и место одбране  ...............................................................................................................  

 
1.2.3. Назив магистарског/мастер рада  .... Топологија комплемента аранжмана – рачунарски приступ 

научна област  ......................................................................................................... Рачунарске науке 
година и место одбране  .............................................................................................. 2006., Београд 

 
1.2.4. Назив докторске дисертације  ........ Примена спектралних метода за налажење јако регуларних  
графова 

научна област  ......................................................................................................... Рачунарске науке 
година и место одбране  ................................................................................................... 2008., Ниш 

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  ...................................................................................................... асистент-приправник 
назив уже научне области  .................................................................................... Рачунарске науке 



година избора........................................................................................................................ 1999. 
 
1.3.2. Звање кандидата у тренутку расписивања конкурса и датум објављивања конкурса по коме је 
стекао то звање .................................................................................. Ванредни професор, 02.10.2013. 
 
1.3.3. Назив и седиште установе, организације у којој је учесник конкурса запослен 
 .......................................................................................... Природно – математички факултет у Нишу 
радно место ........................................ Професор за групу предмета из рачунарства и информатике 
1.3.4. Датум претходног избора (ако је учесник конкурса запослен на Универзитету или институту – 
навести ако се први пут бира у звање) 
  ............................................................................................................................................... 14.02.2014. 
1.3.5. Назив уже научне области на којој је учесник конкурса наставник, односно сарадник 
 ..................................................................................................................................... Рачунарске науке 
1.3.6. Руководеће функције на катедри/департману, клиници, факултету, Универзитету или институту  
 ...................................................................................................................................................................  

2. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
2.1.1. Датум расписивања конкурса  ................................................................................... 19.09.2018. 
2.1.2. Информација о томе где је објављен конкурс  ................................................ Лист „Послови“ 
2.1.3. Ужа научна област  .......................................................................................... Рачунарске науке 
2.1.4. Звање за које је расписан конкурс  ............................................................. ванредни професор 
2.1.5. Радни однос са пуним или непуним радним временом Радни однос са пуним радним временом 

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 уже научне области за коју се бира 
 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.1.2. приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од стране 

високошколске установе која је објавила конкурс (навести број и датум утврђене оцене) 
 ………………………………………………………………………..………………………….. 
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) 
 …………………………………………………НСВ бр. 8/17-01-003/09-005 од 15.04.2009. године 
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) 
 …………………………………………………………………………………………………… 
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) 

 ……………………………………………………………………………………………………. 
3.2.4. остварене активности бар у три елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. 

Ближих критеријума за избор у звања наставника 
 …………………………………………………………………………………………………….да 
3.2.5. објављен уџбеник за ужу научну област за коју се бира, монографија, практикум или збирка 

задатака (са ИСБН бројем) 
 ……………………………………………………………………………………………………да 
3.2.6. учешће у научним пројектима 
 ……………………………………………………………………………………………………да 
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  
 ……………………………………………………………………………………………………. 
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) 

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

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) Мирослав Ћирић Редовни професор Рачунарске науке Природно-математички факултет 

у Нишу 
2) Бранимир 

Тодоровић 
Ванредни професор Рачунарске науке Природно-математички факултет 

у Нишу 
3) Драган Стевановић Научни саветник Рачунарске науке Математички институт САНУ у 

Београду 
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 
………………………………………………………………………………………………………….. 
5.4. Да ли је било издвојених мишљења чланова комисије 
 ................................................................................................................................................................не 
5.5. Датум стављања извештаја на увид јавности 
 ...................................................................................................................................................................  
5.6. Начин (место) објављивања 
библиотека Природно – математичког факултета у Нишу и веб сајт Природно – математичког факултета 
у Нишу 
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 др Марко Милошевић има научни назив доктора наука у области рачунарских наука,  
педагошко искуство и способност за наставни рад, објавио је 15 научних радова који су цитирани 88 
пута. Објавио је 8 радова у часописима категорија  М21, М22 и М23, чиме је остварио 68 поена (10 након 
последњег избора).  
Према томе, кандидат др Марко Милошевић испуњава све услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Нишу и Статутом Природно-математичког факултета у Нишу, као 
и Ближе критеријуме утврђене од стране Сената Универзитета у Нишу за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област Рачунарске науке на Департману за рачунарске науке 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 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 Марка Милошевића у звање ванредног професора 
 
 

 
I 

 
Оцена резултата научног, истраживачког, 
односно, уметничког рада кандидата: 

 
Др Марко Милошевић се бави научно-истраживачким радом у области рачунарских 
наука (теорија графова). Објавио је 15 научних радова, од чега 8 у часописима 
категорија М21, М22 и М23 (од тога 5 у M21a, 1 у М21 и 2 у М22), чиме је остварио 68 
бодова (од чега 10 након последњег избора). Учествовао је са саопштењима на више 
научних скупова међународног значаја. Учествовао је и у реализацији 2 национална 
научно-истраживачка пројекта.  
Материја коју кандидат истражује је актуелна и има практичне примене. 
  

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марка Милошевића 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 Марка Милошевића у звање ванредног професора 
 
 

 
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	 Марко	 Милошевић	 је	 дао	 својим	 активним	 укључењем	 у	
реформу	студија	у	складу	са	захтевима	Болоњске	декларације	и	актуелног	Закона	
о	високом	образовању.	Активно	је	учествовао	у	изради	нових	студијских	програма	
у	 области	 Рачунарских	 наука	 на	 Природно‐математичком	 факултету	 у	 Нишу,	 у	
припреми	докумената	за	акредитацију	тих	студијских	програма,	дао	 је	допринос	
увођењу	нових	наставних	метода	и	средстава,	и	друго. 
 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марка Милошевића 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 Марка Милошевића у звање ванредног професора 
 
 

 
I 

 
 

Оцена резултата педагошког рада кандидата: 
 
У свом досадашњем наставно-педагошком раду др Марко Милошевић је показао 
изузетне резултате. Веома успешно је изводио предавања и вежбе из ве-ликог броја 
предмета у области рачунарских наука и математике на основним, дипломским и 
докторским студијама на департманима за рачунарске науке, физику и биологију 
Природно-математичког факултета у Нишу.  
У периоду од 2000. до 2013. године је изводио наставу из предмета Основи 
информатике и рачунарства у Одељењу за талентоване математичаре Гимназије 
„Светозар Марковић“ у Нишу. У том периоду је био веома активан у припреми ученика 
за такмичења из програмирања, као и у организацији тих такмичења на окружном и 
државном нивоу. 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марка Милошевића 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 Марка Милошевића у звање ванредног професора 
 
 

 
I 

 
 

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

 
Др Марко Милошевић је био ментор при изради једног специјалистичког рада, члан 
комисија за оцену и одбрану, односно за оцену теме, једне магистарске тезе, као и 
ментор великог броја мастер и дипломских радова. Допринос обезбеђивању научно-
наставног подмлатка даје и предавањем предмета на докторским студијама у области 
рачунарских наука. 

 
II 

 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор др Марка Милошевића 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 ______ у звање _________ 
 
 

 
I 

 
Оцена приступног предавања на основу Извештаја комисије: 

 
 
 

 

II 
 
 

Извештај Већа Природно-математичког факултета је саставни део Одлуке за 
избор _______  у звање ______. 
 
 
 
 

       Председник Изборног већа 
Природно-математичког факултета 
 
______________________________ 
       Проф. др Иван Манчев 
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[Is6opuoM Behy llpupoquo-MareMaruqKor Qarcy.rrrera y Humy

Hayuuo-crpyrrHoM Behy 3a rrprpoAuo-MareMarurrKe HayKe YHunepurrera y
Huury

O4nyxona Hayuuo-crpyqHor seha sa [papoAHo-MareMarr4qKe HayKe Vunuep:urera y3 Hraruy
6poj 8/17-01-011/18-007 o1,26.11.2018. roAlase r4MeHoBaHr4 cMo 3a qrraHoBe Korraucnje sa
m.Icalf,e zseeruraja o uprajaarseHl4M KaHAlaILarvMa Ha KoHKypc (o6jaarseH y ntrcry "IlocroBr4"
6poj 800 ot24.10.2018. ro4vne) sa zs6op jeguor HacraBHHKa y 3BarLe AorIeHr 3a yxy HayqHy
o6lacr Mareuarura (Teopnja 6pojena r4 rroJrr4HoMa, Teopuja Mepe 14 r4HrerpaJra, Anre6pe
orleparopa y xnanrHoj MexaHI4UrI, Eanaxose anre6pe ra cnexrpu) Ha flpnpo4Ho-MareMarr4qKoM

Saxymery YHunepsurera y Hzruy.

Ha ocuony yB:a4a y rrpvnoxenu rr,rarepajaJr, rroAHocrzuo cle4ehu

I43BETIITAJ

Ha xonrcypc ce jaeuo je4an KaHAr.rAar, r.r ro: Ap Mraruqa KonynrJzja, AoueHr flpupo4uo-
MareMarr4qxor (farcy,'rrera y Hzury. O xaHAzAary rl3:Hochwro cleAehe noAarKe.

[p Munuqa Konyuurja (po!. fnuropzjenuh), pofeHa je y Huruy 21.10.1983. roarzne.
Ocuonuy lxKony "QLrrrlail @Irrunosuh" y Haruy 3aBprxr4Jra je xao Hocr4nau Byxoee Ar4[noMe.
fzruna:ujy "Ceetosap Mapxoeuh" y Huury, Cneqr.rjanu3oBaHo oAeJberbe 3a raJreHre y
MareMarLIIII4, 3aBplxl4na je raxofe Kao Hocr4narl Byxoee Ar4rrnoMe. OcHosHe cry4raje
MareMarl4Ke (crr,rep flzlnonfitpaHH MareMarlrq.ap 3a par{yHapcrBo 14 zn$oprraarzxy)'ynuca,ra je
IIIKoJIcKe 200212003. roALIHe. [rznnorraupata je 2006. roguHe ca rpocer{HoM orleHou 9.86 y roKy
cryAlrpama. ,{oxropcxe aKaAeMcre crylaje Mareuarzxa y\ucaila je ruxolcre 200612007.
roAI4He ua llprzpo4Ho-MareMaruqKoM tpary.nrery y Hunry. Ha osrala cry4ujaua je rroJroxr.rra cBe
npe4ualene vcrtlTe ca npoceqHou oqenorvr 9.78. floxropcr<y gucepratryjy oo@pe4xoJrMoBa

cnojcrna u yorllrreHlr r.rHBep3rr Marprrqa oreparopa" oydpanum je 26.9.2013. roaraHe Ha

flpnpo4no-MareMarr4r{rona Saxynrery y Hzury, noA MeHropcrBoM rpo$. ap ,{paraHa C.
lhopf enuha.

Y nepuo4y oa 2009. to 2012. roAHHe Mz.raua Konynqaja je 6vna Harpaxr4Bar{
[pHnpaBHI4K I4 ucrpaxilBaq capailHr4K Ha llpupo4Ho-MareMarr4qrovl $axynrery y Haury, u 6uta
je sanocreHa rlpeKo upojer<ara xoje je Suuancuparo MunucrapcrBr4 rrpocBere, HayKe r,r

rexHorIoIIIKor paseoja Peny6nuxe Cpluje (y nepuo4y 2009-2010 ua npojerry 6poj 144003, a y



repaoAy or20ll-2012. Ha rpojeKry 6poj 174007). Murzqa Konynqraja je u ganac acrpaxuBar{
na upojexry 6poj 174007. Y nepuogy 2012-2014. roAVHe Mz:ruqa KoryHsrzja je 6uta
aclzcreHr, a y ileplroAy 2014. Ao AaHac Muruqa Konyugzja je 4oqenr llpnpopno-MareMargr{Kor
(paxynrera y Haruy. Mzrzua KonyHguja ol 2012. roAr{He Ao AaHac r43BoAr,r HacraBy y
frarr,tra:uju "Ceeto3ap Mapxoezh" y Huury, y cneqrzjanr43oBaHoM MareMarr4r{KoM oAeJremy. Oa
2007. roluHe Ao raHac Mpuuua Ko,ryurJrja je gpNana nex6e, y pa3nr4r{r4rrrM rrepproAkrMa, Lr3

rpeAMera ua llpupo4Ho-MareMarl4qKoM $arymery y Huruy: Teopraja 6pojena pr rorrr{HoMa,
Yeog y a:rre6apcxe crpyKrype, Teopraja Mepa u r.rHrerpaJra, Anre6apcxe crpyKrype, Bauaxoae
a.rrre6pe I4 crIeKTpI4, Anre6pe oreparopa y rcraHtroj MexaHlrrlr4, Teopuja rpyna u rpvMeHe,
Marentaru.{Ka a*allvl:a 3, MareuarzrrKa a*arrv3a 4, Mareuaruxa 3 (sa cryAenre Susuxe). O4
2014. rogwHe ApxI{ h rlpe,4aBarba rr3 rrpeAMera Teopraja Mepa r.r HHrerpana, Teopuja rpyra r4

npI4MeHe, a y ruKoncrcoj 201812019. ro4untr v npe1LaBarLa r43 rpeAMera Teopraja 6pojeea z
TIOJIIIHOMA.

Ol 2017. roAI4He Muluqa Korynuuja je ype4ruzx Hayr{Hor qacoruca Functional Analysis,
Approximation and Computation. Ol 2013. roluue Mu:rzqa je rexunqKr4 ypeAHuK Hayr{Hor
qaconuca Filomat.

Muruqa KolyHqzja je yuecuux cle4ehux HayrrHr.rx npojexara:

2007 -2010: Teopuja oreparopa, croxacrr4rrxa aHatv3a r4 npvMeHe, 6poj 144003 ($zuancupano
MnHzc'rapcrBo HayKe Peny6lure Cp6uje)

2012-2013: Ouyeama v pa3He oneparopcKe 14 MarplrqHe je4Haunue ca rpr.rMeHaMa,
((puuancapalo MtruucrapcrBo tlpocBere, Hayxe r4 TexHoJromxor pasnoj a Penyltuxe Cp6uje,
6urarepa,rua capap:e,a Peny6nuxe Cp6nje z Peny6lzxe Cnoeeuuje)

20ll- Ao AaHac: @yuxquoHarHa a*altll3a, croxacrr.rqKa aHarrvsa r4 [pr{MeHe ($uuaucupa
MuuucrapcrBo rpocBere, HayKe r.r rexHoJrorrxor pasnoja Peny6nuxe Cp6uje,6poj 174007).

Muruqa KonyHuuja je cuoje pe3ynrare ri3Jtatanaua cre4ehuM HayqHr4M xoH$epenq ujaura:

A) Milica Z. KolundZija: Outer generalized inverses with prescribed idempote4t of block
matrices in Banach algebras, 13th Serbian IVlathematical Congress, Vrnjadka Banja, 2014, Serbia

B) Milica Z. Kolndlija: Generalized invertibility and Fredholm properties of 2x2 operator
matrices, 2nd CPMII, Novi Pazar,20l2, Serbia

,{p Munuqa KonyHlJzja je 4o caga oljaeurra 6 tayuur4x paAoBa y qaconr4cr4Ma Kareropuje M20
I,{ TO:

l. D. S. Djordjevii, M. Z.KolundLija: Generalized invertibility of operator matrices, Arkiv
for Matematik 50 (2) (2012),259-267. (IF:0.800 in2010) M2l

2. D. S. Djordjevi6, M. Z. KolundLija: Right and left Fredholm operator matrices, Bulletin
of the Korean Mathematical Society 50 (3) (2013),1021-1027. (IF:0.448 in 2013)M23



3. M. Z. KolundZija: (p,q)-outer generulized inverse of block matrices in Banach algebras,

Banach Journal of Mathematical Analysis 8 (1) (2014),98-108. (IF:l.050 in2014)M2l

4. M. Z. KolundZija, D. Mosi6, D. S. Djordjevi6: Further results on the generalizedDrazin
inverse of block matrices in Banach algebras, Bulletin of the Malaysian Sciences

Mathematical Society 38 (2) (2015), 483-498. (IF:0.854 in2013)M2l

5. M. Z. KolundZija, D. Mosii, D. S. Djordjevii: Generalized Drazin inverse of certain

block matrices in Banach algebras, Bulletin of the Iranian Mathematical Society 4l (2)
(2015), 529-s42. (IF0.283 in 2015) M23

6. M. Z. KolundLrja: Generalized Sherman-Morrison-Woodbury formula for the generalized

Drazin inverse in Banach algebra, Filomat 31 (16) (2017),5159-5167. (lF:0.695 in

2016).,N'4'22

[p Mnruua Ko:rynquja je o6javnna je4an HayqHr,r paly qacorvcy xareropuje M53:

7. M. Z. KolundZija: Right invertibility of operator matrices, Functional Analysis,
Approximation and Computation2 (l) (2010), 1-5.

Asaluga HayqHnx paAoBa:

V paay 1. asyuanaHr4 cy pa3Hr.r ac[eKTr.r yonmreHe uueepru6zirHocrr4 kr ropme rpoyraoHr4x

Marpvua oleparopa na BaHaxoBr4M [pocropr4Ma. floce6uo, vcr.vrrvtBanr4 cy neBo Epay4epoeu

orreparopr.r.

Y paay 2. lacrturusaHe cy JreBo 14 AecHo @pe4xoruoBe Marpr4rle oneparopa Ha EanaxosuNa

rrpocropr4Ma. ,{oxasanpr cy BaxHr,r pe3ynrarr,r y Be3r4 ca oBVM KJracaMa ofleparopa.

Y paay 3. ucnurusa:or cy yonrrrreHr4 r4HBep3r4 ruua (p,q)- 6rox MarplrqHr.rx eneMeHara y
EalraxosuN,r arre6paua. ,{orasaua cy HeKa cnojcrna (p,q)-ycnoeHor creKTpa ra (p,q)-nceyAo

crreKrpa.

V paay 4. AoKasaHe cy HeKe Sopuyne 3a yorrrlreuu [pazuaoB I4HBep3 6rox ereueHara y
EaHaxosvra alre6paua, nog o4peleHr4M ycnoBr,rMa. .{o6njene cy u $opruyne Kopr4rxherren

ffi;: ffi;T;"rr.r.Hraquj e yorrxreHor,{pa:ra,oeor r4HBep3a urrrroor.uose 6rox
Marpr4rle eneMeHaray EanaxoszN.{ ame6paua. Ynorpe6rena je EaHaxzenuv-l[ypoaa Sopua.

Y paay 6. ucrpaxunaua je lUeprraan-Mopucon-Bygiapujeea (popnayna 3a yorrxreuu lpasuuon
rrHBep3 eJreMeHara y Eauaxonnnr alre6paua.

y pary 7. ucturunana je AecHa uruyepru6uJrHocr Marpr4rla oleparopa Ha EanaxoszNl

rpocropr4Ma.



Ta6era HayqHe KoMnereHuuie lp Muluue Konynguje:

Kareropzja HaYqHor

DE3VJITATA

Epoj HaYr{HI'Ix PaAoBa
ose Kareropuie

Yxynuo floeHa

M21 J 24

M22 t 5

M23 2 6

Yxyuso roeHa r<areroPraie M20: 35

M53
Yrvnuo [oeHa 36

Ap Mulraua KoryHrlraj a uuje noAHeJra noAarKe o UI4rI4paHocrI'I. Kopuruherceu cepBl4ca

SCOPUS u KOECOH, yrep.ullrrr4 cMo Aa cy HayqHH pe3ynrarl4 Ap Munp{ue Konyugraje

rlr4rrrpaHlr 17 nyra (6es ayroqvrara u 6es xerepouura'ra)'

,{p Mil.rruqa Konyuquja je peuensuparra Butue HayqHlrx paAoBa 3a qaconl4ce Filomat,Functional

Analysis, Approximation and Computation ra The Journal of Analysis.

I{cnymenocr ycJIoBa sa peur6op y 3Barbe AoIIeHTa:

1) ,{p Munuqa Konynquj a ie y nocneArbHx 5 roguua o6iavuna jeAau Hayr{HI4 pal y
qacorHcy xojn usgaje (faxynrer Ynunepsurera y Hr.fluy, u ro je paA noA 6pojerrl 6.

2) Ap Meuuua Ko:rynryraja je y rocneAILIIx 5 roAuua ocrBapuna yxynno 23 roeHa

o6jae6nnarbeM Hay{Hr,rx paAoBa y r{acorucl4Ma KareropvlaM2l,M22 utru M23. To cy

paAoBI4: 2.,3., 4. u 5.

3) Ap Muluua Konyuquja je oa 2017. roAIIHe vnan ypelHBar{Kor o46opa qaconl4ca

Functional Analysis, Approximation and Computation. Tarole je sufue roAI'IHa

TexHr4rrKr4 ypeAHr4K qacoru.rca Filomat. Ha raj HaqI,IH 6urso AolpI4HocI4 aKTlrBHocrI'IMa

roje no6o;Huanajy yrneA rr cTaryc Yuunepszrera a @axyJITeTa.

4) Ap Muruua KoryHrJraja je perleHslrpana BI4IIIe HayrrHux paAoBa 3a rlacom',Ice

Filomat,Functional Analysis, Approximation and Computation h The Journal of

Analysis,

3arcryuax u [PeAJIor:



Ha ocuory cBera r.r3JroxeHor, Kouzcltja [peAnaxe HayuHo-crpyr{HoM rehy sa npvpo.qHo-
MareMarl4qKe HayKe YHzrepsurera y Huruy r.r I4:6opnou aehy llpupo4Ho-MareMarr4qKor

tparynrera y Huury ga usaIepy Ap Mranzqy Konynulrjy y 3BarLe AorreHr 3a yxy Hayr{Hy o6lacr
Mareuarura (upe4rraeru: Teopuja 6pojeea u [oJrr.rHoMa,Teopuja Mepe 14 r4HTerpaJra, Alre6pe
oneparopa y reanrHoj MexaHI,Iqu, Banaxose arre6pe u cuexrpu) na flpupo4Ho-MareMarr4qKoM

Saxyrrery y Huury.

Korraucuja:

. Jl t

=l/lcotl '.'Y 5€ 
t.044 L

ap,(paran C. bbpfenHh,

peg. npoQ. flpzpo4no-MareMarraqxor Sarynrera y Hzruy

l.l €4.*a EsA.c(q-*jf,=
4plfpaHa bolonnh,

pea. IIpoS Texnuqror Sar<ymera y Eopy

olJttoe uL
Ap luJa:aa Mourh,

pe4. npo(f . Iprapo4no-MareMarhqror (parcylrera y Hzruy
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Ha ocnony qnaHa T2l Craryta fIM@-a ogpelenu cMo oAnyKoM AeKaHa 6p.20212-01 sa

rrnaHoBe xorrancuje 3a Kareropv3ar\L1y paAoBa M2lA, I|i4zl, }d22 u M23 npujaerenux
Kal4kr1iara,sa ua6op HacraBHlrKa. Ha ocHoBy rrpunoxeHe AoKyMeHTaIIuje uo4nocnuo
creAehra rasneruraj

HPi# .,,

,i: 9;P' oHfl

'tiliii;w?7 ,,
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Mr.uruqa
Korynuuia

0 3 I 2 35

Y upulory ce HaJIa3e 6oAosaH[ paAoBI4.

Y Hunry, 6. Honeu6ap 2018.



Radovi objavljeni u vrhunskim medunarodnim iasopisima M21

1. D. S. Dordevi6, M. Z. KolundLija, Generalized invertibility of operator matrices,

Arkiv for matematik 50 (2) (2012),259-267.
htt p ://l i n k. s p ri n se r. co r-"n /a rt i c I e/ 1Q. 1007 /s 1 1 5 1 1-0 1 1 -0 1 5 2 -9

Z. M. Z. KolundZija, (p,q)-outer generalized inverse of block matrices in Banach

algebras, Banach J. Math. Anal. 8 (1) (2014), 98-108.

http://www.emis.de/iournalslBJMA/tex v8 n1- a9'pdf

3. Z. Kolun dfiija, D. Mosi6, D. S. Dordevic, Further results on the generalized Drazin

inverse of block matrices in Banach algebras, Bull. Malaysian Math. Sci. Soc' 38 (2),

483-498.
https://link"sprinFer.com/a rticle/10. 1007/s40840-01"4-0032-x

Radovi objavljeni u istaknutim medunarodnim iasopisima M22

1. M. Z. KolundLija, Generalized Sherman-Moruison-Woodbury Formulafor the

Generalized Drazin Inverse in Banach Algebra, Filomat 31 (16) (2017),5159-5167.

://wr.wv.rmf.ni fi1omat-cont 7 t31-1613t-16-1

1.

Padoett y ttu{onucil,M{I Kfimezopuje M23:

D. S. Eordevi6, M. Z. KolundLija, Right and left Fredholm operator matrices,B.

Korean Math. Soc. 50 (3) (2013), 102l-1021.
http:l/mathner.or. kr/mathnet/thesis fi lelBKM5-50-3-102 1-1027. pdf

M.Z. KolundZija, D. Mosi6, D.S. Dordevr(, Generalized Drazin inverse of certain

block matrices in Banach algebras, Bull. Iranian Math. Soc. 41 (2) (2015) 529-542'

htto : l/bims. irani ournals. irlarti 28 ac76307ab2 9cb6eb26ddd98f.

2.


