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1. Образпваое 

 Дпктпрску тезу ппд називпм: "Генетски алгпритми за решаваое неких НП-тешких хаб 
лпкацијских прпблема" пдбранила 2007. на Математишкпм факултету Универзитета у  
Бепграду. 

 Магистарску тезу ппд називпм: "Решаваое неких дискретних лпкацијских прпблема 
применпм генетских алгпритама", пдбранила 2004. на Математишкпм факултету 
Универзитета у  Бепграду. 

 Диплпмирала на Математишкпм факултету Универзитета у Бепграду на смеру Нумеришка 
математика и  пптимизација, у септембру 2000. 

 Гимназију „Вук Карачић“ у Лпзници заврщила је 1995. гпдине. 
 Оснпвну щкплу „Јпван Цвијић“ у Лпзници заврщила је 1992. кап нпсилац Вукпве 

диплпме. 
 
 

2. Стручна бипграфија 

 Од 2014. ванредни прпфеспр на Катедри за нумеришку математику и пптимизацију, 
Математишкпг факултета Универзитета у Бепграду.  

 Од маја 2015. Кппрдинатпр за међунарпдну сарадоу Математишкпг факултета 
Универзитета у Бепграду.  

 2008-2014. прпдекан за науку Математишкпг факултета Универзитета у Бепграду.  

 2008-2014. дпцент на Катедри за нумеришку математику и пптимизацију, Математишкпг 
факултета Универзитета у Бепграду. 

 пд 2013. ангажпвана је на Фармацеутскпм факултету Универзитета у Бепграду кап 
наставник на дпктпрским студијама. 

 пд 2013. ангажпвана је на Впјнпј академији Универзитета пдбране кап наставник на 
пснпвним студијама  



 у перипду 2000-2004. асистент приправник, а пд 2004-2008. асистент на Катедри за 
нумеришку математику и пптимизацију, Математишкпг факултета Универзитета у 
Бепграду. 

 у перипду 2001-2003. била је ангажпвана кап асистент приправник на Екпнпмскпм 
факултету Универзитета у Бепграду. 

 

3. Научна бипграфија 

Ужа научна пбласт: Нумеришка математика и пптимизација 
             
              Области научнпг интереспваоа: 

     Кпмбинатпрна пптимизација 
     Математишкп мпделираое 
     Теприја лпкацијских прпблема и примене    
     Евплутивни алгпритми и друге метахеуристишке метпде 
     Рпбусна пптимизација 

Списак публикација (ажуиранп августа 2016) 

Научне и стручне активнпсти 

 2014-2015. кппрдинатпр међунарпднпг прпјекта (за Математишки факултет) ппд називпм 
“Fall in Love in Science Tonight - FLIRT” из прпграма Хпризпнт 2020 (Horizon 2020), кпји за 
циљ има прпмпцију науке и истраживаоа (брпј прпјекта 633398, ппдпрпграм Марија 

Кири, финансиран пд сране Еврппске кпмисије).  

 Од 2011. ушесник прпјекта бр. 174010 ппд називпм „Математишки мпдели и метпде 
пптимизације великих система“  на Математишкпм институту САНУ, у пквиру текућег 
Прпграма истраживаоа наушнпг и технплпщкпг развпја, финансиранпг пд стране 

Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије. 

  Од 2011. кппрдинатпр ппдпрпјекта у пквиру прпјекта ИИИ бр. 17017 ппд називпм 
"Безбеднпст и защтита прганизпваоа и функципнисаоа васпитнп пбразпвнпг система у 
Републици Србији (пснпвна нашела, принципи, прптпкпли, прпцедуре и средства)", на 
Факултету безбеднпсти, Универзитета у Бепграду, у пквиру текућег Прпграма 
истраживаоа наушнпг и технплпщкпг развпја, финансиранпг пд стране Министарства 

прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије. 

 2009-2011. лпкални кппрдинатпр Темпус IV прпјекта ппд називпм "SEE Doctoral Studies in 
Mathematical Sciences, 2009-2011", 144703 TEMPUS-1-2008-BATEMPUS-JPCR. Циљ прпјекта 
је бип унапређеое наставе на дпктпрским и мастер студијама на прирпднп-
математишким факултетима на универзитетима западнпг Балкана уз ппдрщку еврппских 
универзитета-партнера. Прпјекат је финансирала Еврппска унија. 

http://www.matf.bg.ac.rs/p/files/10-List_of_publications-ZStanimirovic-August_2016.pdf


 

 2002-2010.  ушесник  прпјекта бр. 144007 ппд називпм "Математишки мпдели и метпде 
пптимизације са применама", на Математишкпм институту, САНУ. у пквиру Прпграма 
истраживаоа наушнпг и технплпщкпг развпја респрнпг Министарства Републике Србије  

 Од 2007. кппрдинатпр прпјекта „Terrorist and Organized Criminal Search Database“ 
(www.tocsearch.com) у сараdои са Факултетпм безбеднпсти, Универзитета у Бепграду, уз 
ппдрщку George Marshal Center for Security Studies, Germany. 

   Чланства у стручним удружеоима, прпграмским пдбприма, уредништва у часпписима 

 Члан лпкалне редакције Zentralblatt Math. и MathEduc при Математишкпм институту 
САНУ, Бепград. 

 Члан уреднищтва међунарпднпг шаспписа Information Technology and Control. 
 Рецензент за брпјне међунарпдне и дпмаће шаспписе.  
 Члан прпграмских и прганизаципних пдбпра вище наципналних и међунарпдних 

кпнференција. 
 Члан Друщтва математишара Србије. 
 Члан Друщтва за инфпрматику Србије и шлан Управнпг пдбпра истпг удружеоа. 

 

4. Награде, захвалнице, ппхвале 

 Дпбитник захвалнице за сарадоу ппвпдпм 40 гпдина рада  Друщтва за инфпрматику 
Србије 2013. гпдине. 

 Дпбитник захвалнице за сарадоу ппвпдпм 35 гпдина Факултета безбеднпсти  
Универзитета у Бепграду 2010. гпдине. 

 Дпбитник захвалнице Канцеларије за КиМ Владе Р. Србије за ушещће у хуманитарнпм 
раду 2011. фпдине. 

 Дпбитник награде Министарства науке Републике Србије за ппстигнуте резултате у тпку 
пснпвних студија 2001. гпдине. 
 

5. Студијски бправци 

 

 Математишки институт Универзитета Карл Франсенз у Грацу, Аустрија у фебруару 2010. 

 Математишки институт Бугарске Академије наука и уметнпсти, Спфија, Бугарска у 
априлу 2010. 

 Студентска пракса на Технишкпм универзитету у Дрездену, пктпбар-децембар 1998. 
 

 
 

6. Страни језици 
 



        Eнглески, француски, гршки. 


