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Dekanu Xumarskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Izbornom ve�u

Odlukom Izbornog ve�e Univerziteta u Beogradu - Xumarskog fak-
ulteta broj 01-3/65 od 28.12.2022. godine raspisan je konkurs za izbor
jednog vanrednog profesora, na odre�eno vreme od pet godina, sa punim
radnim vremenom, za u�u nauqnu oblast Matematika.

Konkurs je objavǉen u oglasnim novinama Nacionalne slu�be za za-
poxǉavaǌe ”Poslovi” broj 1024, str. 24, od 25.01.2023. godine, sa rokom
trajaǌa od 15 dana. Navedeno je da se neblagovremene i nepotpune prijave
ne�e razmatrati.

U predvi�enom roku na konkurs su se prijavila 2 (dva) kandidata:
Biǉana Radiqi� i Smiǉana Jakxi�. Kao qlanovi Komisije za pis-
aǌe izvextaja (odluka broj 01-3/65 od 28.12.2023.), a na osnovu pregleda
dostavǉene dokumentacije broj 02-1378/1 od 20.02.2023. godine (B. Radi-
qi�) i broj 02-10/1 od 08.02.2023 godine (S. Jakxi�), podnosimo Dekanu
i Izbornom ve�u Fakulteta slede�i

IZVEXTAJ

1. Biografija kandidata Biǉane Radiqi�

Biǉana Radiqi� je ro�ena 05.10.1979. godine u Osijeku. Osnovnu
xkolu poha�ala je u rodnom mestu, a zavrxila u Beogradu, gde po-
tom upisuje IX gimnaziju Mihajlo Petrovi� Alas i istu zavrxava
1998. godine. Nakon zavrxetka sredǌe xkole upisuje Matematiqki
fakultet Univerziteta u Beogradu - smer profesor matematike i
raqunarstva. Isti zavrxava 01.04.2004. godine sa opxtim uspehom
9.00 i stiqe zvaǌe diplomirani matematiqar. Nakon toga, iste god-
ine, tako�e na Matematiqkom fakultetu Univerziteta u Beogradu
upisuje postdiplomske studije, smer Algebra. Magistarsku tezu pod
nazivom Regularnost u bimodulu homomorfizama (mentor prof. dr
Zoran Petrovi�) odbranila je 18.05.2010. godine i stekla zvaǌe
magistra matematike. Na Matematiqkom fakultetu Univerziteta u
Beogradu odbranila je, 08.06.2016. godine doktorsku disertaciju
pod nazivom Prilog teoriji k-cirkularnih matrica (mentor prof. dr
Zoran Petrovi�) i time stekla zvaǌe doktora matematike.
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2. Nastavna delatnost Biǉane Radiqi�

Biǉana Radiqi� je radila u Ugostiteǉsko-turistiqkoj xkoli u
Beogradu, preko godinu dana, nakon qega poqiǌe da radi u Prvoj
ekonomskoj xkoli u Beogradu i u istoj radi naredne tri godine.
Posle odbrane magistarske teze, naredne qetiri godine, Biǉana
Radiqi� je honorarno radila na Gra�evinskom fakultetu Univerz-
iteta u Beogradu gde je dr�ala ve�be u zimskom semestru iz Matem-
atike 1. Xkolske 2016/2017 godine radi u Sredǌoj turistiqkoj
xkoli i u Politehniqkoj xkoli - xkoli za nove tehnologije u Beo-
gradu. Oktobra 2017. godine zasniva radni odnos na Univerzitetu
Singidunum. Predmeti na kojim je (ili je bila) anga�ovana su:
Matematika, Kvantitativne metode i Statistika.

Napomena 1: Biǉana Radiqi� nije dostavila odluku o izboru u
zvaǌe na Univerzitetu Singidunom. Tako�e, ne navodi ni u Bio-
grafiji (Prilog broj 1.) u kom zvaǌu je zaposlena na Univerzitetu
Singidunum i od kog datuma. Iz prilo�ene dokumentacije nije
mogu�e utvrditi u kom zvaǌu i od kog datuma je Biǉana Radiqi�
anga�ovana na Univerzitetu Singidunum.

Napomena 2: Kako je bilo pedagoxkog rada, kandidat je du�an da
dostavi ocene dobijene od strane studenata iz anketa o vrednovaǌu
pedagoxkog rada tokom celokupnog proteklog izbornog perioda da
bi bilo utvr�eno da je kandidat oceǌen pozitivnom ocenom.Biǉana
Radiqi� nije dostavila ocene svog pedagoxkog rada i komisija nije
u mogu�nosti da utvrdi da li je Biǉana Radiqi� oceǌena pozitivnom
ocenom.

3. Nauqni i struqni rad Biǉane Radiqi�

Magistarska teza

B. Radiqi�, Regularnost u bimodulu homomorfizama, Matematiqki
fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2010. godine.

Doktorska disertacija

B. Radiqi�, Prilog teoriji k-cirkularnih matrica, Matematiqki
fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016. godine.
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Radovi objavǉeni, ili prihva�eni za objavǉivaǌe u qasopisima
me�unarodnog znaqaja (M20) za period 2013-2021 godina

Kategorija M21

1. B. Radičiś, On k-circulant matrices involving the Pell-Lucas (and the mod-
ified Pell) numbers, COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS,
vol. 40, br. 4, str. (2021) (IF=2.998).

2. B. Radičiś, On k-Circulant Matrices Involving the Pell Numbers, RESULTS
IN MATHEMATICS, vol. 74, br. 4, str. - (2019) (IF=1.162).

Kategorija M22

3. B. Radičiś, On k-circulant Matrices with the Lucas Numbers, FILOMAT,
vol. 32, br. 11, str. 4037-4046 (2018) (IF=0.789).

4. B. Radičiś, B. Melešviś, Some Considerations in Relation to the Matrix
Equation AXB = C, MEDITERRANEAN JOURNAL OF MATHEMATICS,
vol. 11, br. 3, str. 841-856 (2014)(IF=0.656).

Kategorija M23

5. B. Radičiś, The inverse and the Moore - Penrose inverse of a k-circulant
matrix with binomial coefficients, BULLETIN OF THE BELGIAN MATH-
EMATICAL SOCIETY-SIMON STEVIN, vol. 27, br. 1, str. 29-42 (2020)
(IF=0.647).

6. B. Radičiś, On k-Circulant Matrices Involving the Jacobsthal Numbers,
REVISTA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA, vol. 60, br. 2, str.
431-442 (2019) (IF=0.522).

7. B. Radičiś, On k-circulant matrices involving geometric sequence, HACE-
TTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, vol. 48, br. 3,
str. 805-817 (2019) (IF=0.679).

8. B. Radičiś, On K-Circulant Matrices Involving the Fibonacci Numbers,
MISKOLC MATHEMATICAL NOTES, vol. 19, br. 1, str. 505-515 (2018)
(IF=0.468).

9. B. Radičiś, On k-Circulant Matrices with Arithmetic Sequence, FILOMAT,
vol. 31, br. 8, str. 2517-2525 (2017) (IF=0.635).

10. B. Radičiś, On K-Circulant Matrices (With Geometric Sequence), QUAES-
TIONES MATHEMATICAE, vol. 39, br. 1, str. 135-144 (2016) (IF=0.398).
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Napomena 3: Biǉana Radiqi� nije dostavila odluku o izboru u
zvaǌe na Univerzitetu Singidunom. Tako�e, ne navodi ni u Bio-
grafiji (Prilog broj 1.) u kom zvaǌu je zaposlena na Univerzitetu
Singidunum i od kog datuma. Dostavǉena dokumentacija je nepot-
puna:

(i) komisija ne mo�e da utvrdi da li Biǉana Radiqi� ima tri
rada iz kategorije M21, M22 ili M23 od prvog izbora u zvaǌe
docenta iz nauqne oblasti u koju se bira,

(ii) komisija ne mo�e da utvrdi da li Biǉana Radiqi� ima dva
rada iz kategorije M21, M22 ili M23 u periodu od posledǌeg
izbora iz nauqne oblasti u koju se bira (za ponovni izbor vanr.
prof).

Zbog nemogu�nosti utvr�ivaǌa koje radove treba oceniti, ne dajemo
kratak prikaz radova.

Saopxteǌa na me�unarodnim i doma�im nauqnim skupovima za
period 2011-2022 godina

1. B. Radiqi�, On Quasi-Cyclic Codes of Index 11
2
, Sinteza 2022 - Interna-

tional Scientific Conference on Information Technology and Data Related
Research, april 2022. godine, pp. 44-48. (M33)

2. B. Radiqi�, O normama k-cirkularnih matrica sa Fibonačijevim bro-
jevima, XI Simpozijum Matematika i primena, decembar 2021.
godine, Matematiqki fakultet, Beograd. (M34)

3. B. Radiqi�, On Quasi-Cyclic Codes of Index 11
3
, Sinteza 2020 - Interna-

tional Scientific Conference on Information Technology and Data Related
Research, oktobar 2020. godine, pp. 307-311. (M33)

4. B. Radiqi�, EP matrice, X Simpozijum Matematika i primena,
decembar 2019. godine, Matematiqki fakultet, Beograd. (M34)

5. B. Radiqi�, Cyclic codes , Sinteza 2019 - International Scientific Confer-
ence on Information Technology and Data Related Research, april 2019.
godine, Novi Sad pp. 465-471. (M33)

6. B. Malexevi�, B. Radiqi�, Non-reproductive and rereproductive solu-
tions of some matrix equations , Zbornik radova konferencije MIT 2011,
Vrǌaqka Baǌa. (M33)

7. B. Malexevi�, B. Radiqi�, Reproductive and non-reproductive solu-
tions of matrix equation AXB = C, Zbornik radova drugog sim-
pozijuma Matematika i primena, 2011. godine, Matematiqki
fakultet, Beograd. (M33)



5

U
benici i zbirke zadataka

1. B. Radiqi�, Praktikum iz matematike, Univerzitet Singidunum,
Beograd 2021, ISBN 978-86-7912-750-1.

2. B. Radiqi�, Praktikum iz kvantitativnih metoda, Univerzitet
Singidunum, Beograd 2022.

Napomena 4: Praktikum iz kvantitativnih metoda nema ISBN broj.

4. Struqno profesionalni doprinos Biǉane Radiqi�

Biǉana Radiqi� navodi da je recezent ve�eg broja struqnih radova
u preko 10 uglednih qasopisa od kojih je ve�ina na SCI listi i da
je recezent u okviru NAT-a. Bila je qlan komisije za odbranu jed-
nog diplomskog rada. Uqesnik je projekta CA20111-European Research
Network on Formal Proofs.

Napomena 5: Nije navedeno u Biografiji (Prilog broj 1) u kojim
qasopisima je Biǉana Radiqi� recezent niti je dostavǉena potvrda
o ura�enim recenzijama. Nije dostavǉeno rexeǌe kojim se Biǉana
Radiqi� imenuje u komisiju za odbranu diplomskog rada.

5. Saradǌa sa drugim visokoxkolskim nauqnoistra�ivaqkim us-
tanovama u zemǉi i inostranstvu Biǉane Radiqi�

Biǉana Radiqi� navodi da je uqestvovala u programima razmene
nastavnika i studenata te da je napisala nekoliko preporuka stu-
dentima.

Biǉana Radiqi� je qlan Druxtva matematiqara Srbije.

Napomena 6: Nije navedeno u Biografiji (Prilog broj 1) u kojim
programima razmene nastavnika je Biǉana Radiqi� uqestvovala.
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1. Biografija kandidata Smiǉane Jakxi�

Smiǉana Jakxi� je ro�ena 13.09.1982. godine u Sremskoj Mitro-
vici. U Novom Sadu je zavrxila osnovnu xkolu i gimnaziju Jovan
Jovanovi� Zmaj - ogledno matematiqko odeǉeǌe. Diplomirala je
na Prirodno-matematiqkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu
2005. godine, sa proseqnom ocenom 9.73, i stekla zvaǌe diplomirani
matematiqar - matematike finansija. Magistrirala je na Prirodno-
matematiqkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2010. godine,
sa proseqnom ocenom 10, odbranivxi magistarski rad Weylova trans-
formacija u prostorima distribucija i ultradistribucija pod mentorstvom aka-
demika prof. dr Stevana Pilipovi�a. Doktorsku disertaciju Dis-
tributions and ultradistributions on Rd

+ through Laguerre expansions with ap-
plications to pseudo-differential operators with radial symbols , je odbranila
2016. godine na Prirodno-matematiqkom fakultetu Univerziteta
u Novom Sadu. Doktorska disertacija je ura�ena pod mentorstvom
akademika prof. dr Stevana Pilipovi�a i dr Bojana Prangoskog.

2. Nastavna delatnost Smiǉane Jakxi�

U xkolskoj 2008/09 godini, Smiǉana Jakxi� je radila kao sarad-
nik u nastavi na Poǉoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom
Sadu gde je dr�ala ve�be na predmetima Matematika 1 i Matem-
atika 2. Od 2009. godine je izvodila ve�be na predmetu Matem-
atika na Xumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prvo kao
saradnik u nastavi, zatim od 2011. godine kao asistent. Od izbora
u zvaǌe docenta, od 2017. godine, anga�ovana je u izvo�eǌu nastave
i ispita na predmetu Matematika, a od 2021. godine i na predmetu
Matematika sa statistikom na Xumarskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu.

U ”Anketama o vrednovaǌu pedagoxkog rada nastavnika”, studenti
su rad Smiǉane Jakxi� vrednovali visokim ocenama. U periodu
posle izbora u zvaǌe docenta, od 2017. godine, za obavezne predmete
Matematika i Matematika sa statistikom te ocene su:

� xkolska 2017/2018 godina, ocena - 4.29

� xkolska 2018/2019 godina, ocena - 4.03

� xkolska 2020/2021 godina, ocena - 4.37

� xkolska 2021/2022 godina, ocena - 4.39.

Za xkolsku 2019/2020 godinu nije bila oceǌena.
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3. Nauqni i struqni rad Smiǉane Jakxi�

Smiǉana Jakxi� se bavi nauqnim radom u oblasti teorije dis-
tribucija i ultradistribucija, pseudo-diferencijalnih operatora
i vremensko - frekvencijske analize.

Magistarska teza

S. Jakxi�, Weylova transformacija u prostorima distribucija i ultradistribu-
cija, Prirodno-matematiqki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
2010. godine.

Doktorska disertacija

S. Jakxi�, Distributions and ultradistributions on Rd
+ through Laguerre ex-

pansions with applications to pseudo-differential operators with radial symbols,
Prirodno-matematiqki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2016.
godine.

Radovi objavǉeni, ili prihva�eni za objavǉivaǌe u qasopisima
me�unarodnog znaqaja (M20) posle izbora u zvaǌe docenta

Kategorija M21

1. S. Jakšiś, S. Maksimoviś, S. Pilipoviś, An algebraic approach to tempered
ultradistributions, Journal of Mathematical Analysis and Applications
(2018), Vol.466, No.1, 927-935, DOI: 10.1016/j.jmaa.2018.06.033 (IF=1.188).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X18305249

Kategorija M22

2. S. Jakšiś, S. Pilipoviś, B. Prangoski, Global regularity of Weyl pseudo-
differential operators with radial symbols in each phase-space variable, Journal
of Pseudo-Differential Operators and Applications, Vol. 14, No. 1
(2023), DOI: 10.1007/s11868-023-00505-x (IF=1.260).

https://link.springer.com/article/10.1007/s11868-023-00505-x

Kategorija M23

3. L. D. Abreu, P. Balazs, S. Jakšiś, The affine ensemble: determinantal point
processes associated with the ax + b group, Journal of the Mathematical
Society of Japan (2022), DOI: 10.2969/jmsj/88018801 (IF=0.771).

https://projecteuclid.org/journals/journal-of-the-mathematical-society-of-japan/

advance-publication/The-affine-ensemble--determinantal-point-processes-associated-with-the/

10.2969/jmsj/88018801.short?tab=ArticleFirstPage

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X18305249
https://link.springer.com/article/10.1007/s11868-023-00505-x
https://projecteuclid.org/journals/journal-of-the-mathematical-society-of-japan/advance-publication/The-affine-ensemble--determinantal-point-processes-associated-with-the/10.2969/jmsj/88018801.short?tab=ArticleFirstPage
https://projecteuclid.org/journals/journal-of-the-mathematical-society-of-japan/advance-publication/The-affine-ensemble--determinantal-point-processes-associated-with-the/10.2969/jmsj/88018801.short?tab=ArticleFirstPage
https://projecteuclid.org/journals/journal-of-the-mathematical-society-of-japan/advance-publication/The-affine-ensemble--determinantal-point-processes-associated-with-the/10.2969/jmsj/88018801.short?tab=ArticleFirstPage
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Navodimo kratak prikaz radova:

Rad 1. U ovom radu je konstruisan izomorfizam izme�u prostora Bjor-
lingovih (eng. Beurling) temperiranih ultradistribucija i odgo-
varaju�ih prostora pseudo-koeficijenata. Rezultat je posti-
gnut analizom odgovaraju�ih klasa pseudo-diferencijalnih op-
eratora uz konsrukciju potrebnih strukturalnih teorema.

Rad 2. U ovom radu je analizirana klasa pseudo-difrencijalnih oper-
atora u prostorima Geǉfand-Xilova (eng. Gelfand–Shilov) qiji
Vajlovi (eng. Weyl) simboli su radijalni. Naime, simboli
imaju slede�u formu

aϑ(x, ξ) := a(2x2
1 + 2ξ21 , . . . , 2x

2
d + 2ξ2d),

gde je a merǉiva funkcija na Rd
+ i ima Geǉfand-Xilov (eng.

Gelfand–Shilov) Lp-rast. Dokazano je da delovaǌe ovih pseudo-
diferencijalnih operatora na Geǉfand-Xilovu (eng. Gelfand-
–Shilov) ultradistribuciju f mo�e biti dato preko razvoja u Er-
mitov (eng. Hermite) red pri qemu su koeficijenti eksplicitno
izraqunati kroz Lagerove (eng. Laguerre) koeficijente od a i
Ermitove (eng. Hermite) koeficijente od f . Data je i karakter-
izacija funkcija a kroz rast ǌihovih Lagerovih (eng. Laguerre)
koeficijenata za koje su Vajlove (eng. Weyl) kvantizacija aϑ
globalno Geǉfand-Xilov (eng. Gelfand–Shilov) regularne.

Rad 3. U ovom radu je definisan affine ensemble, klasa odre�enih taq-
kastih procesa (eng. determinantal point processes - DPP) u polu-
ravni C+ povezana sa ax+b (affine) grupom, koja zavisi od dopust-
ive Hardijeve (eng. Hardy) funkcije g. Dobijeno je asimptotiqno
ponaxaǌe varijanse i taqna vrednost asimptotiqke konstante i
neasimptotiqka gorǌa i doǌa granica za varijansu na povez-
anom skupu Ω ⊂ C+. U sluqaju kada je g Koxijeva (eng. Cauchy)
funkcija, kao specijalni sluqaj, dobijen je DPP pridru�en pon-
derisanom Bergmanovom (eng. Bergman) jezgru. Kada je g iz
konaqne familije qije Furijeove (eng. Fourier) transformacije
su Lagerove (eng. Laguerre) funkcije, dobija se DPP pridru�en
Komtetovim (eng. Comtet) hiperboliqkim nivoima.
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Saopxteǌa na me�unarodnim nauqnim skupovima xtampana u
izvodu posle izbora u zvaǌe docenta (M34)

1. S. Jakxi�, Space of tempered distributions on positive orthant , 14 th Ser-
bian Mathematical Congress, 16 - 19 maj 2018. godine, Kragujevac,
Srbija, Book of Abstracts, page 23.

https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index.php#sec_1

2. S. Jakxi�, Weyl calculus of pseudo-differential operators on space of
tempered distributions on positive orthant , International Conference on
Generalized Functions, 27-31 avgusta 2018. godine, Novi Sad, Sr-
bija, Book of Abstracts, page 10.

https://sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/default.html

3. S. Jakxi�, Weyl calculus of pseudo-differential operators on the space of
tempered distributions , Joint Meetings of the Czech, Slovenian, Austrian,
Slovak and Catalan (CSASC) Mathematical Societies, 11-14 septembar
2018. godine, Bratislava, Slovaqka, Book of Abstracts, page 140.

http://www.math.sk/csasc2018/

4. S. Jakxi�, Determinantal point processes associated with the ax + b
group, International Society for Analysis its Applications and Computa-
tion (ISAAC), 2-14 avgust 2021. godine, Gent, Belgija, Book of
Abstracts, page 89.

https://cage.ugent.be/isaac2021/index.php?page=program

Saopxteǌa na doma�im nauqnim skupovima xtampana u izvodu
posle izbora u zvaǌe docenta (M64)

1. S. Jakxi�, Determinantal point processes associated with the ax + b
group, Operators, generalized functions and related topics, 21-25 septem-
bar 2021. godine, Novi Sad, Srbija, Book of Abstracts, page 9.

https://sites.google.com/view/ogfart2021/

2. S. Jakxi�, The affine ensemble: determinantal point processes associated
with the ax + b group, Time - frequency representations for function spaces,
11-13 april 2022. godine, Novi Sad, Srbija, Book of Abstracts,
page 15.

https://sites.google.com/view/tifrefus

U
benici i zbirke zadataka

Smiǉana Jakxi�, Sǌe�ana Maksimovi�, Verovatno�a i statistika
teorijske osnove i rexeni primeri, Univerzitet u Baǌoj Luci,
2019, ISBN 978-99976-782-1-8.

https://imi.pmf.kg.ac.rs/kongres/index.php#sec_1
https://sites.dmi.uns.ac.rs/icgf2018/default.html
http://www.math.sk/csasc2018/
https://cage.ugent.be/isaac2021/index.php?page=program
https://sites.google.com/view/ogfart2021/
https://sites.google.com/view/tifrefus
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4. Struqno profesionalni doprinos Smiǉane Jakxi�

Smiǉane Jakxi� je qlan ure�ivaqkog odbora nauqnog qasopisa AGG+
Journal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and Related Scientific
Fields, ISSN 2712-0570.

https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/about/editorialTeam.

Smiǉane Jakxi� je recezent u vode�em me�unarodnom qasopisu Jour-
nal of Mathematical Analysis and Applications.

Smiǉana Jakxi� je saradnik ili je bila saradnik na projektima:

� Multilateralna nauqna i tehnoloxka saradǌa u Dunavskoj regiji,
Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja Republike
Srbije
Naziv projekta: Time-Frequency Methods for Operators and Function
Spaces
Broj projekta: DS-2016-0028 No:337-00-00136/2016-09/31
Trajaǌe: 2017- 2018.
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus

� Bilateralni projekat izme�u Austrije i Srbije, Ministarstva
prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja Republike Srbije
Naziv projekta: Analysis and Acoustics Research
Broj projekta: 451-03-02141/2017-09/08
Traǌe: Juli 2018- Jun 2020.
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/?event=anacres&page=home

� Projekat Ministarstva za nauqnotehnoloxki razvoj, visoko obra-
zovaǌe i informaciono druxtvo, Republika Srpska
Naziv projekta: Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski,
numeriqki i praktiqni aspekti
Broj projekta: 1259039
Trajaǌe: 2020- 2021.

� Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja, Republike
Srbije
Naziv projekta: Metode funkcionalne i harmonijske analize i
PDJ sa singularitetima
Broj projekta: 174024
Trajaǌe: 2011- 2019

� Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloxkog razvoja, Republike
Srbije

https://doisrpska.nub.rs/index.php/aggplus/about/editorialTeam
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/?event=anacres&page=home
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Broj projekta: 451-03-68/2022-14/20016
Trajaǌe: 2020-

5. Doprinos akademskoj i xiroj zajednici Smiǉane Jakxi�

Od 2010. godine Smiǉana Jakxi� je qlan komisije za polagaǌe
prijemnog ispita iz matematike na Xumarskom fakultetu.

6. Saradǌa sa drugim visokoxkolskim nauqnoistra�ivaqkim us-
tanovama u zemǉi i inostranstvu Smiǉane Jakxi�

Smiǉana Jakxi� je bila u okviru programa Erasmus+ Staff Mobility
na University of Helsinki, Faculty of Science od 23. aprila do 05. maja
2018. godine po pozivu profesora Eero Saksman .

https://courses.helsinki.fi/fi/MAST31914/124343320

Smiǉana Jakxi� je qlan Srpskog nauqog matematiqkog druxtva.

Odr�ala je slede�a predavaǌa po pozivu:

- Spaces of ultradistributions with applications to pseudo-differential oper-
ators, Seminar in Functional Analysis, Helsinki University, 11. maj 2017.
godine, Helsinki, Finska.

- Spaces of ultradistributions with applications to pseudo-differential operat-
ors, Seminar on analysis and geometrys, Aalto University, 24. maj 2017.
godine, Helsinki, Finska.

- Spaces of ultradifferentiable functions and applications, Acoustic Research
Institute, Austrian Academy of Sciences, 06. septembar 2017. godine,
Beq, Austrija.
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&

page=visits-workshops

- Tempered distributions on positive octant, Pavol Jozef Šafarik University,
04. decembar 2017. godine, Koxice, Slovaqka.
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&

page=visits-workshops

https://courses.helsinki.fi/fi/MAST31914/124343320
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&page=visits-workshops
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&page=visits-workshops
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&page=visits-workshops
https://ps-mathematik.univie.ac.at/e/index.php?event=tifmofus&page=visits-workshops


12

Zakǉuqak i predlog komisije

Na osnovu analize dokumentacije koju je dostavila Biǉana Radiqi� (vi-
deti Napomena 1-6), komisija ne mo�e da utvrdi da li Biǉana Radi-
qi� ispuǌava uslove predvi�ene Pravilnikom o minimalnim uslovima
za sticaǌe zvaǌa nastavnika na Univerzitetu u Beogradu. Biǉana Radi-
qi� nije prilo�ila:

(i) Ocene dobijene od strane studenata iz anketa o vrednovaǌu peda-
goxkog rada tokom celokupnog proteklog izbornog perioda i

(ii) Odluku o izboru u zvaǌe na Univerzitetu Singidunom (nije navedeno
ni u Biografiji (Prilog broj 1.) u kom zvaǌu je zaposlena na Uni-
verzitetu Singidunum i od kog datuma).

U objavǉenom Konkursu stoji da neblagovremene i nepotpune prijave ne�e
biti razmatrane. Prijava Biǉane Radiqi� je nepotpuna i komisija ne
mo�e da je razmatra.

Na osnovu analize dokumentacije koju je dostavila Smiǉana Jakxi�,
komisija konstatuje daSmiǉana Jakxi� ispuǌava sve uslove predvi�ene Za-
konom o visokom obrazovaǌu Republike Srbije, Statuta Univerziteta u
Beogradu, kao i uslove propisane Pravilnikom o minimalnim uslovima za
sticaǌe zvaǌa vanrednog profesora na Univerzitetu u Beogradu. Smiǉana
Jakxi� je nakon izbora u zvaǌe docenta objavila tri rada u me�unarod-
nim qasopisima sa SCI liste, gde je jedan od ǌih objavǉen u me�unarodnom
qasopisu kategorije M21 sa impakt faktorom 1.188. Sa saopxteǌima koja
su xtampana u izvodu je uqestvovala na qetiri me�unarodna skupa i dva
doma�a skupa. Posve�ena je radu sa studentima na Xumarskom fakul-
tetu Univerziteta u Beogradu i u ǌemu posti�e odliqne rezultate xto
potvr�uju ocene na anketama (proseqna ocena 4.27) i objavǉeni u
benik.
Od izbora u zvaǌe docenta, Smiǉana Jakxi� je saradnik na pet pro-
jekata. Kandidat ispuǌava tri odrednice iz izbornog uslova koji se
odnosi na struqno-profesionalni doprinos, dve odrednice iz izbornog
uslova koje se odnose na doprinos akademskoj i xiroj zajednici i tri
odrednice iz izbornog uslova koji se odnosi na saradǌu sa drugim vi-
sokoxkolskim ustanovama u zemǉi i inostranstvu.
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Na osnovu svega izlo�enog, sa zadovoǉstvom, predla�emo Izbornom ve�u
Xumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Ve�u nauqnih oblasti
prirodno-matematiqkih nauka Univerzitet u Beogradu da se dr Smiǉana
Jakxi� izabere u zvaǌe vanrednog profesora za u�u nauqnu oblast Matem-
atika.

Beograd, 23. februar 2023.

Qlanovi komisije

1. akademik dr Stevan Pilipovi�, redovni profesor,
Univerzitet u Novom Sadu - Prirodno-matematiqki fakultet

2. dr Zoran Kadelburg, profesor emeritus,
Univerzitet u Beogradu - Matematiqki fakultet

3. dr Gordana �ukanovi�, vanredni profesor,
Univerzitet u Beogradu - Xumarski fakultet





                 Образац 4 A 

А) ГРУПАЦИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА 

 
С А Ж Е Т А К 

РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА  
ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ  

 
 

I - О КОНКУРСУ 

Назив факултета: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 
Ужа научна, oдносно уметничка област: Математика 
Број кандидата који се бирају: један 
Број пријављених кандидата: два 
Имена пријављених кандидата: 
 1. Смиљана Јакшић 
 2. Биљана Радичић 
  ................................................ 

 
II - О КАНДИДАТИМА 

 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Биљана (Марко) Радичић 
- Датум и место рођења: 05.10.1979, Осијек 
- Установа где је запослен: Универзитет Сингидунум 
- Звање/радно место: податак није достављен у документацији коју је кандидат приложио 
- Научна, односно уметничка област: Математика 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Београду  
- Место и година завршетка: Београд, 2004. 
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година завршетка: Београд, 2010. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Алгебра 
Докторат: 
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Београду 
- Место и година одбране: Београд, 2016. 
- Наслов дисертације: Прилог теорији к-циркуларних матрица 
- Ужа научна, односно уметничка област: Математика 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-није наведено у документацији коју је кандидат приложио  
 

3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________ 

 



ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства   

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 

2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода  

Кандидат није доставио 
оцену педагошког рада. 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  Ангажована на 
предмету Математика, 
Квантитативне методе и 
Статистика од октобра 
2017. Ангажовање на 
предмету Математика 1 
четири године од 
одбране магистарске 
тезе. 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету   
5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

специјалистичким, односно мастер академским студијама 
 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се 
бира)  

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, 
књиге и друго 

6 Објављена два рада из категорије М21; М22 или 
М23 из научне области за коју се бира 

  

7 Учешће на научном или стручном скупу 
(категорије М31-М34 и М61-М64). 

  

8 Објављена три рада из категорије М21, М22 или 
М23 од првог избора у звање доцента из научне 
области за коју се бира 

 Није достављена Одлука о избору у 
звање доцента нити је исти податак 
наведен у Биографији (Прилог 1). 
Због недоступности податка о 
избору у звање доцента није могуће 
утврдити који радови су објавњени 
од првог избора у звање доцента. 

9 Оригинално стручно остварење или руковођење 
или учешће у пројекту  

Један 
пројеката 

CA20111 – European Research 
Network on Formal Proofs 

10 Одобрен и објављен уџбеник за ужу област за 
коју се бира, монографија, практикум или 
збирка задатака (са ISBN бројем) 

1 уџбеник Практикум из математике, 
Универзитет Сингидунум, Београд 
2021,  ISBN 978-86-7912-750-1.  

11 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) 

5 
саопштења 
(М33) 
 

Sinteza 2022 - International Scientific 
Conference on Information 
Technology and Data Related 
Research}, април 2022, pp. 44-48. 



2 
саопштења 
(М34) 

XI Simpozijum Matematika i 
primena, 2021. godine, Matematichki 
fakultet, Beograd. 
Sinteza 2020 - International Scientific 
Conference on Information 
Technology and Data Related 
Research}, октобар 2020, pp. 307-
311. 
X Simpozijum Matematika i primena, 
децембар 2019, Matematichki 
fakultet, Beograd. 
Sinteza 2019 - International Scientific 
Conference on Information 
Technology and Data Related 
Research}, април 2019 , Нови Сад, 
pp. 465-471. 
Zbornik radova konferencije MIT 
2011, Врњачка Бања 
Zbornik radova drugog simpozijuma 
Matematika i primena, 2011. 
Математички факултет Београд 

12 Објављена два рада из категорије М21, М22 или 
М23 у периоду од последњег избора из научне 
области за коју се бира.   (за поновни избор ванр. 
проф) 

 Није достављена Одлука о избору у 
звање ванредног професора  нити је 
исти податак наведен у Биографији 
(Прилог 1). Због недоступности 
податка о избору у звање ванредног 
професора није могуће утврдити 
који радови су објавњени од 
последњег избора. 

13 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије М31-
М34 и М61-М64) у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се бира.    (за 
поновни избор ванр. проф) 

  

14 Објављена четири рада из категорије М21, М22 
или М23 од првог избора у  звање ванредног 
професора из научне области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним или 
домаћим скуповима од којих један мора да буде 
пленарно предавање или предавање по позиву 
на међународном или домаћем научном скупу 
(категорије М31-М34 и М61-М64) 

  

17 Књига из релевантне области, одобрен џбеник 
за ужу област за коју се бира, поглавље у 
одобреном уџбенику за ужу област за коју се 
бира или превод иностраног уџбеника 
одобреног за ужу област за коју се бира, 
објављени у периоду од избора у наставничко 
звање 

  



18 Број радова као услов за менторство у вођењу 
докт. дисерт. – (стандард 9 Правилника о 
стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или 
рецензент међународних  или националних научних пројеката. 
3. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. 
4. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским основним, мастер или докторским студијама. 
5. Руководилац или сарадник на домаћим или међународним научним 
пројектима. 
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или 
иновације. 
7. Писма препоруке. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука,  или чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
високошколске установе (перманентно образовање, курсеви у 
организацији професионалних удружења и институција, програми 
едукације наставника) или у активностима популаризације науке 
5. Домаће и  или међународне награде и признања у развоју образовања 
и науке. 
6. Социјалне вештине (поседовање комуникационих способности, 
способности за презентацију, способности за тимски рад и вођење 
тима). 
7. Способност писања пројектне документације и добијања домаћих и 
међународних научних и стручних пројеката. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Постдокторско усавршавања или студијски боравци у иностранству. 
2. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима или студијама. 
3. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству,  или звање гостујућег професора, или истраживача. 
4. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или 
организацији националног или међународног нивоа. 
5. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма.  
7. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 



1.2  Није наведено у којим часописима је Биљана Радичић рецезент. 

1.4 Члан комисије за одбрану једног дипломског рада.  

1.5 Сарадник на пројекту CA20111 – European Research Network on Formal proofs. 

3.4 Члан Друштва математичара Србије 

3.5 Није наведено у којим програмима размене наставника и студената је учествовала. 

 
 

II - О КАНДИДАТИМА 
 
1) - Основни биографски подаци 
- Име, средње име и презиме: Смиљана (Тајсија) Јакшић 
- Датум и место рођења: 13.09.1982, Сремска Митровица 
- Установа где је запослен: Универзитет у Београду - Шумарски факултет 
- Звање/радно место: доцент 
- Научна, односно уметничка област: Математика 

 
2) - Стручна биографија, дипломе и звања 
Основне студије: 
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду  
- Место и година завршетка: Нови Сад, 2005. 
Мастер:   
- Назив установе: 
- Место и година завршетка: 
- Ужа научна, односно уметничка област: 
Магистеријум:   
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 
- Место и година завршетка: Нови Сад, 2010. 
- Ужа научна, односно уметничка област: Математичка анализа 
Докторат: 
- Назив установе: Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду 
- Место и година одбране: Нови Сад, 2016. 
- Наслов дисертације: Distributions and ultradistributions on R^d_+ through Laguerre expansions with 
applications to pseudo-differential operators with radial symbols 

- Ужа научна, односно уметничка област: Математичка анализа 
Досадашњи избори у наставна и научна звања: 
-10.04.2017. - доцент 
 

3) Испуњени услови за избор у звање_________________________________ 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ: 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у које се бира) 

oценa / број година 
радног искуства   

1 Приступно предавање из области за коју се бира, позитивно 
оцењено од стране високошколске установе 

 



2 Позитивна оцена педагошког рада у студентским анкетама 
током целокупног  претходног изборног периода  

Просечна оцена 4.27 

3 Искуство у педагошком раду са студентима  Ангажована на 
предмету Математика 
на којем изводи вежбе 
од 2009. године, а потом 
и предавања од 2017. 
године. На предмету 
Математика са 
статистиком изводи 
вежбе и предавања од 
2021. године. 

 
 

 
 

 
 (заокружити испуњен услов за звање у које се бира)  

Број менторства / 
учешћа у комисији и 
др. 

4 Резултати у развоју научнонаставног подмлатка на факултету   
5 Учешће у комисији за одбрану три завршна рада на 

специјалистичким, односно мастер академским студијама 
 

 
 

 
 

  
(заокружити испуњен услов за звање у 
које се бира)  

Број 
радова, 
сапштења, 
цитата и др 

Навести часописе, скупове, књиге и 
друго 

6 Објављена два рада из категорије М21; 
М22 или М23 из научне области за коју се 
бира 

  

7 Учешће на научном или стручном скупу 
(категорије М31-М34 и М61-М64). 

  

8 Објављена три рада из категорије М21, 
М22 или М23 од првог избора у звање 
доцента из научне области за коју се бира 

3 рада (од 
избора у 
звање 
доцента) 
1 М21 
1 М22 
1 М23 

Journal of Mathematical Analysis and 
Applications, (2018), Vol.466, No.1, 927-
935, DOI: 
10.1016/j.jmaa.2018.06.033(М21)(IF=1.188) 
Journal of Pseudo-Differential Operators 
and Applications, (2023), DOI: 
10.1007/s11868-023-00505-x (М22) 
(IF=1.260) 
Journal of the Mathematical Society of 
Japan, (2022), DOI: 10.2969/jmsj/88018801 
(М23)(IF=0.771) 

9 Оригинално стручно остварење или 
руковођење или учешће у пројекту  

Пет 
пројеката 

Билатерални пројекат између Аустрије и 
Србије 2018-2020 
Мултилатерална научна и технолошка 
сарадња у Дунавској регији 2017-2018 
Министарство за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и 
информационо друштво, Република 
Српска 2020-2021 
МПНТР 2011-2019 



МПНТР 2020- 
10 Одобрен и објављен уџбеник за ужу 

област за коју се бира, монографија, 
практикум или збирка задатака (са ISBN 
бројем) 

1 уџбеник Вероватноћа и статистика, теоријске 
основе и решени примери, Универзитет у 
Бањој Луци, 2019, ISBN 2712-0570. 

11 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) 

4 
саопштења 
(М34) 
 
2 
саопштења 
(М64) 

14 th Serbian Mathematical Congress, 16 – 
19 мај 2018. Крагујевац, Србија, Book of 
Abstracts, стр. 23 
International Conference on Generalized 
Functions, 27-31 август 2018. godine, Нови 
Сад, Србија, Book of Abstracts, стр. 10 
Joint Meetings of the Czech, Slovenian, 
Austrian, Slovak and Catalan 
(CSASC) Mathematical Societies, 11-14 
септембар 2018. Братислава, Словачка, 
Book of Abstracts, стр. 140 
International Society for Analysis its 
Applications and Computation (ISAAC), 2-
14 август 2021. Гент, Белгија, Book of 
Abstracts, стр. 89 
Operators, generalized functions and related 
topics, 21-25 септембар 2021, Нови Сад, 
Србија, Book of Abstracts, стр. 9. 
Time - frequency representations for 
function spaces, 11-13 април 2022, Нови 
Сад, Србија, Book of Abstracts, стр. 15. 

12 Објављена два рада из категорије М21, 
М22 или М23 у периоду од последњег 
избора из научне области за коју се бира.   
(за поновни избор ванр. проф) 

  

13 Саопштена три рада на међународним или 
домаћим научним скуповима (категорије 
М31-М34 и М61-М64) у периоду од 
последњег избора из научне области за 
коју се бира.    (за поновни избор ванр. 
проф) 

  

14 Објављена четири рада из категорије 
М21, М22 или М23 од првог избора у  
звање ванредног професора из научне 
области за коју се бира. 

  

15 Цитираност од 10 хетеро цитата 
 

  

16 Саопштено пет радова на међународним 
или домаћим скуповима од којих један 
мора да буде пленарно предавање или 
предавање по позиву на међународном 
или домаћем научном скупу (категорије 
М31-М34 и М61-М64) 

  

17 Књига из релевантне области, одобрен 
џбеник за ужу област за коју се бира, 
поглавље у одобреном уџбенику за ужу 

  



област за коју се бира или превод 
иностраног уџбеника одобреног за ужу 
област за коју се бира, објављени у 
периоду од избора у наставничко звање 

18 Број радова као услов за менторство у 
вођењу докт. дисерт. – (стандард 9 
Правилника о стандардима...) 

  

 

 

ИЗБОРНИ УСЛОВИ: 
 (изабрати 2 од 3 услова) Заокружити ближе одреднице 

(најмање пo једна из 2 изабрана услова)  
1. Стручно-професионални 
допринос 

1. Председник или члан уређивачког одбора научних часописа или 
зборника радова у земљи или иностранству. 
2. Рецензент у водећим међународним научним часописима, или 
рецензент међународних  или националних научних пројеката. 
3. Председник или члан организационог или научног одбора на 
научним скуповима националног или међународног нивоа. 
4. Председник или члан комисија за израду завршних радова на 
академским основним, мастер или докторским студијама. 
5. Руководилац или сарадник на домаћим или међународним научним 
пројектима. 
6. Аутор/коаутор прихваћеног патента, техничког унапређења или 
иновације. 
7. Писма препоруке. 

2. Допринос академској и 
широј заједници 

1. Чланство у страним или домаћим академијама наука,  или чланство у 
стручним или научним асоцијацијама у које се члан бира. 
2. Председник или члан органа управљања, стручног органа или 
комисија на факултету или универзитету у земљи или иностранству. 
3. Члан националног савета, стручног, законодавног или другог органа 
и комисије министарстава. 
4. Учешће у наставним активностима ван студијских програма 
високошколске установе (перманентно образовање, курсеви у 
организацији професионалних удружења и институција, програми 
едукације наставника) или у активностима популаризације науке 
5. Домаће и  или међународне награде и признања у развоју образовања 
и науке. 
6. Социјалне вештине (поседовање комуникационих способности, 
способности за презентацију, способности за тимски рад и вођење 
тима). 
7. Способност писања пројектне документације и добијања домаћих и 
међународних научних и стручних пројеката. 

3. Сарадња са другим 
високошколским, 
научноистраживачким 
установама, односно 
установама културе или 
уметности у земљи и 
иностранству 

1. Постдокторско усавршавања или студијски боравци у иностранству. 
2. Руковођење или учешће у међународним научним или стручним 
пројекатима или студијама. 
3. Радно ангажовање у настави или комисијама на другим 
високошколским или научноистраживачким установама у земљи или 
иностранству,  или звање гостујућег професора, или истраживача. 
4. Руковођење или чланство у органу професионалног удружења или 
организацији националног или међународног нивоа. 



5. Учешће у програмима размене наставника и студената. 
6. Учешће у изради и спровођењу заједничких студијских програма. 
7. Предавања по позиву на универзитетима у земљи или иностранству. 

 

1.1  Члан уређивачког одбора у Journal for Architecture, Civil Engineering, Geodesy and Related Scientific Fields, 
ISSN 2712-0570. 

1.2  Рецезент у Journal of Mathematical Analysis and Applications. 

1.5 Сарадник на пројектика МПНТР 174024 и 451-03-68/2022-14/20016, једном билатералном пројекту 451-
03-02141/2017-09/08, једном мултилатералном пројекту DS-2016-0028 No:337-00-00136/2016-09/31, пројекту 
Републике Српске 1259039. 

2.2 Члан комисије за полагање пријемног испита из Математике на Шумарском факултету 

2.6 Члан тима проф. Ненада Теофанова за припрему документације и презентације пројектат. 

3.4 Члан Српског научног математичког друштва (СНМД). 

3.5 Erasmus+ Staff Mobility на University of Helsinki, Faculty of Science од 23. априла до 05. маја 2018. годинепо 
позиву професора Eero Saksman. 

3.7 Helsinki University, 11. мај 2017, Aalto University, 24. мај 2017, Acoustic Research 

Institute, Austrian Academy of Sciences, 06. септембар 2017, Pavol Jozef Safarik University, 

04. децембар 2017.  

*Напомена: На крају табеле кратко описати заокружену одредницу 

 

 

III - ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ 
 

На основу анализе документације коју је доставила Биљана Радичић комисија не може да утврди да ли Биљана 
Радичић испуњава услове прописане Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду. На основу анализе документације коју је доставила Смиљана Јакшић, комисија 
констатује да Смиљана Јакшић испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању Републике 
Србије, Статута Универзитета у Београду, као и услове прописане Правилником о минималним условима за 
стицање звања ванредног професора на Универзитету у Београду. Смиљана Јакшић је након избора у звање 
доцента објавила три рада у међународним часописима са СЦИ листе, где је један од њих објављен у 
међнародном часопису категорије М21 са импакт фактором 1.188.Са саопштењима која су штампана у изводу 
је учествовала на четири међународна скупа. Посвећена је раду са студентима на Шумарском факултету 
Универзитета у Београду и у њему постиже одличне резултате што потврђују оцене на анкетама (просечна 
оцена 4.27) и објављени уџбеник. Од избора у звање доцента, Смиљана Јакшић је учесник на пет пројеката. 
Кандидат испуњава три одреднице из изборног услова који се односи на стручно-професионални допринос, 
две одреднице из изборног услова које се односе на допринос академској и широј заједници и три одреднице 
из изборног услова који се односи на сарадњу са другим високошколским установама у земљи и иностранству. 
 
На основу свега изложеног, са задовољством, предлажемо Изборном већу Шумарског факултета 
Универзитета у Београду и Већу научних области природно-математичких наука Универзитет у Београду да 
се Смиљана Јакшић изабере у звање ванредног професора за научну област Математика. 



 
 
 
 
 
Место и датум: Београд,  23. фебруар 2023. 
 
                                                                                                                             ПОТПИСИ  
                                                                                                                ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
 
 
 
 

Академик др Стеван Пилиповић, редовни професор 
Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду  

 
 
 

Др Зоран Каделбург, професор емеритус 
Математичког факултета Универзитета у Београду 

 
 
 

Др Гордана Ђукановић, ванреди професор 
Шумарског факултета Универзитета у Београду 

 
 
 


