


Од 2011. године ради на Факултет за производњу и менаџмент Требиње као асистент на
предметима Математика 1, Математика 2, Математика 3, Вјероватноћа и статистика,
Случајни процеси, Програмирање и програмски језици.

2. Биографија, диплома и звања
Основне студије
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и
менаџмент Требиње
Мјесто и година завршетка: Требиње, 2010. године
Постипломске студије:
Назив институције: Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале,

Катедра за математику, информатику и физику, смјер
Примијењена математика

Мјесто и година завршетка: Пале, 2015. године
Назив магистарског рада: Проблем карактеризације групе аутоморфизама графа
Ужа научна област: Теорија графова, дискретна математика
Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):
-Универзитет у Источном Сарајеву, Факултет за производњу и менаџмент
Требиње, Асистент, ужа научна област: Статистика и вјероватноћа, од
06.10.2011.године, Одлука број 01-С-260-III/11

3. Научна /умјетничка дјелатност кандидата
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПРИЈЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ

1.1 Радови објављени у домаћим часописима:

1.2 Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима:

А. Међународни конгреси, симпозијуми и семинари

B. Домаћи конгреси, симпозијуми и семинари

1. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, Моделирање помоћу софтвера
Mathematica 8.0, Прва математичка конференција Републике Српске, Пале 21-22
мај 2011. године, Зборник радова са научног скупа ISBN 978-99938-47-41-0.

Проблематика рада је везана за могућности моделовања математичких проблема
у софтверу Mathematica (Wolfram Research). У раду се имплементирају теоријски
резултати из теорије вјероватноће каo што су проблеми везани за ланце Маркова
и случајне процесе Винеровог типа. Рад посебно третира проблеме контруисања
алгебарских кривих, елиптичких кривих, као и проблеме у теорији графова.

2. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ ПОСЛЕ ПОСЉЕДЊЕГ ИЗБОРА У ЗВАЊЕ
2. 2 Радови објављени у домаћим часописима:
2. 2 Радови објављени на конгресима, симпозијумима и семинарима:
А. Међународни конгреси, симпозијуми и семинари:
Б. Домаћи конгреси, симпозијуми и семинари:



2. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, О значају формализма у математици,
Научни скуп наука и традиција, Зборник радова, ISBN 978-99938-47-50-2, DOI
10.7251/RFF1307219J, Пале 18 и 19 мај 2012. године.

У овом раду се бавимо формалним системима у математици, са посебним
освртом на исказни рачун. На природан начин он је дио предикатског рачуна, па
се на њему, као најједноставнијем логичком систему, могу дефинисати и
разумјети главне идеје које су релевантне у изучавањима свих других логичких
система. У раду се посебно истиче веза између формализма исказног рачуна и
теорије Булових алгебра кроз конструкцију Линдембаумове алгебре. У исказном
рачуну посебно апострофирамо сагласност синтаксе и семантике кроз теорему
потпуности.

3. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, Смиљка Буха, Моделирање проблема
графова у софтверу Wolfram Mathematica, Друга математичка конференција
Републике Српске, Зборник радова, стр. 277-284, ISBN 978-99938-47-52-6,
Требиње 8. и 9. јун 2012. године.

Рад се бави проблематиком имлементације проблема графова у математичком
софтверу Mathematica 9.0. У раду се посебно апострофира могућност
математичког моделовања оптимизацијских проблема у терији графова са
тежинском функцијом.

4. Душан Јокановић, Мирсада Ђезић, Марина Зиројевић, A note to Cantor-
Zassenhaus Algorithm, Четврта математичка конференција Републике Српске,
Требиње 6, 7 јуни 2014. године, Књига апстраката, ИСБН 978-99976-600-2-2.

У раду се разматра Кантор-Засенхаус алгоритам за факторизацију полинома на

P . Основна идеја је да се изабере полином  Pq x степена мањег од n и

одреди    dp 1 p 1h q modf 
 .  Полином h је одређен квадрирањем, док h увијек

задовољава ph h mod p и  h  није константно са вјероватноћом 11
p
 .

2.3 Радови објављени у часописима који се налазе у међународним базама:

5. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, Using „Wolfram Mathematica 9.0“ to
simulate probability problems, 11th International Interdisciplinary Seminar on
Mathematical Models & Modeling in Laser-Plasma Processes and Advanced Science
Technologies (http://lppm3.ru), Mathematica Montisnigri, Volume XXVIII, UDK 51,
ISSN 0354 2238, Budva, 14-21 septembar 2013, стр 99-106.

У раду је дата имплементација, и симулација конструисања случајних процеса,
као што су Винеров, Пуасонов процес и Брауново кретање. Кроз једноставан
интерфејс омогућено је лако контруисање кривих процеса (Random Function,
Continous Markov Process, CDF [ProbabilityDistribution],  Random Function [Poisson
Process], Random Function[WienerProcess]).

6. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, Automorphism Grоups of Some Classes of
Graphs, 12th International Interdisciplinary Seminar on Mathematical Models and
Modeling in Laser-Plasma Processes and Advanced Science Technologies LPpM3,



(http://lppm3.ru), Budva, 2014. Mathematica Montisnigri, VOL XXXI, ISSN 0354-
2238.

Природна веза између поља агебре и теорије графова омогућава нам велики број
интересантних начина за проучавање односа између елемената датог скупа.
Самим тим, алгебарски приступ теорији графова може бити користан на више
начина који произилазе из два алебарска објекта који су у тијесној вези са
теоријом графова: матрица сусједства и група аутоморфизама.
У овом раду проучава се група аутоморфизама графова и редставља се важна
теорема редстављена од стране аустријског математичара Сабидусија.
Проучавају се алгебарски аспекти Кејлијевих графова и његова група
аутоморфизама. На крају рада дата је презентација алата и метода развијених у
“Wolfram Mathematica 10.0.” за репрезентацију коначних група и операција са
њима.

7. Зиројевић Марина, Јокановић Душан, Ђорђе Баралић, Software ‘Cinderella’ and
its application in visualisation of physic and mathematics, 13th International
Interdisciplinary Seminar on Mathematical Models and Modeling in Laser-Plasma
Processes and Advanced Science Technologies LPpM3, Petrovac, 30 May- 6 June
2015. (accepted).

У овом раду приказујемо могућности 'Cinderelle' у визуелизацији кривих и
векторских поља и разумевању њихових механичких и геометријских својстава.
Ови објекти се срећу и у физици, медицини и другим наука. Приказујемо
могућности анимација кардиоиде, астероиде, кубицних кривих, кривих других
реда, и других као и њихових сингуларитета. Нагласак стављамо и на
примијењену и едукативну улогу софтвера и његовог програмског језика
'CindyScript' као и начине којим се неки физички процес може моделирати у
'Cinderelli'.

Учешће у реализацији  научно-истраживачких пројеката

Марина Зиројевић. 2014. Примјена динамичког софтвера ‘Cindarella’ у научно-
техничким истраживањима, математици и образовању. Пројекат финансиран од
стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске.

4.Образовна дјелатност кандидата
1. Образовна дјелатност прије посљедњег избора

2.Образовна дјелатност послије последњег избора

Извођење вјежби на Факултету за производњу и менаџмент Требиње из предмета
Математика 1, Математика 2, Математика 3, Вјероватноћа и статистика, Случајни
процеси, Програмирање и програмски језици.

5.Стручна дјелатност кандидата
1. Стручна дјелатност послије посљедњег избора

8. Душан Јокановић, Марина Зиројевић, О значају теорема о изоморфизму у
универзалној алгебри, Научни скуп наука и глобализација, Филозофски Факултет



Пале, 17-19 мај. 2013. године, стр 79-91, ISBN 978-99938-47-61-8

6. Интервју са кандидатом

Дана 23.09. 2015. у 12:30  на Филозофском факултету Пале, са почетком у 12:30 часова
одржан је интервју са кандидатом мр. Марином Милићевић. Интервју са кандидатом
одржала су два члана комисије и то: проф. др Миленко Пикула и проф. др Хусе Фаткић.
Чланови комисије су кроз интервју стекли потпуну слику о референцама кандидата.
Кандидат је показао висок ниво знања које га потпуно препоручују да веома
компетентно учествије у наставном процесу и научно-истраживачком процесу на
Универзитету. Комисија посебно истиче разноврсне радове кандидата као и учешће у
пројектима финасираним од стране Министарства науке и технологије Владе РС, као и
учешће кандидата у уском кругу Организационог одбора Математичких конференција
Републике Српске, чиме кандидат показује потпуну опредјељеност за промовисање
Униврзитета у Источном Сарајеву. У завршном дијелу интервјуа кандидат је упознао
комисију о својим даљим плановима у смислу опредјељења за докторске студије из
области рачунарских наука, која кореспондира са проблематиком магистарског рада,
са посебним освртом на теорију вјероватносних алгоритама. Трећи члан комисије,
проф. др Душан Јокановић се у усменом разговору са осталим члановима Комисије
сложио са свим елементима интервјуа.

Интервју је завршен у 13:05 часова.
Други кандидат: није било других кандидата

ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Анализом конкурсног материјала комисија констатује да се на конкурс за избор у
звање вишех асистента  за ужу научну област Статистика и вјероватноћа, уже
образовне области Вјероватноћа, Статистика пријавио један (1) кандидат - мр.
Марина Милићевић, магистар математике.
Комисија најприје констатује да је кандидаткиња  мр. Марина Милићевић  провела
један изборни период у звању асистента.
Детаљним разматрањем свих аспеката научне, образовне и стручне дјелатности
кандидата, на основу приложених радова уз пријаву, Комисија констатује да је
кандидаткиња Милићевић објавила укупно један (1) рад прије избора у звање
асистента, као и шест (6) радова послије избора у звање асистента. Увидом у научни
опус кандидата Комисија са задовољством констатује да је колегиница Милићевић
остварила веома похвалне научне резултате из теорије вјероватноће као и теорије
графова. Посебно истичемо њено научно интересовање за области математике које су
мултидисиплинарне. Кандидат је један од чланова пројектног тима пројекта
„Примјена динамичког софтвера ‘Cindarella’ у научно-техничким истраживањима,
математици и образовању“ који је најбоље оцијењен пројекат од стране
Министарства науке и технологије РС.Комисија ипак посебно истиче ангажман
кандидата у чланству Организционог одбора Математичке конференције Републике
Српске у периоду 2011-2015 године као компјутерског уредника 4 зборника и
креатора сајта конференције (www.mk.rs.ba). Као асистент добијала је високе оцјене
на студентским анкетама и у том смислу показала потпуну преданост раду са





ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ

Источно Сарајево, Сарајево, Требиње, 23. 09. 2015. године.

Издвојеног мишљења чланова Комисије није било.


