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На сеницама Насавно научно већа оржаним 24. маја 2011. и 24. јуна 2016. оине оре-
ђени смо за чланове комисије за исање извешаја о окорској исерацији о насловом
Пресликавања конракивно иа и њихове римене у нелинеарној анализи каниаа мр Ма-
рине Миловановић-Аранђеловић. Након шо је каниа реао рукоис, комисија је иси
релеала, е оноси насавно научном већу слеећи извешај.

1. Биорафија каниаа

Каниа мр Марина Миловановић - Аранђеловић, иломирани маемаичар, је рођена у
Беорау, 15. феруара 1969. оине. Основну и срењу школу је завршила у Великој Плани.
У оку школовања је учесвовала на више реуличких и савезних акмичења из маемаике и
физике. На Маемаички факуле у Беорау се уисала 1987. оине а иломирала је 30.
окора 1991. оине. Маисрирала је 20. окора 1998. оине на Маемаичком факулеу у
Беорау, са емом „Савови о неокреним ачкама у верованосним меричким росорима“.
За асисена риравника, за реме Маемаика, на Машинском факулеу у Беорау из-
арана је 15. феруара 1992. оине. У звање асиена на исом Факулеу, изарана је 1998.
Школске 1993/94, и 1996/97. оине ила је на ороиљским осусвима. Поре маисарско
раа, ојавила је 10 научних раова (о оа 8 као коауор) и учесвовала је са саошењима
на 4 међунарона научна скуа. Раила је на ва научна ројека из оласи маемаичких
наука. У оку раа на Машинском факулеу (1992-2012) ржала је веже из Маемаике 1,
Маемаике 2 иМаемаике 3. О 2014. заослена је на Високој инжењерској школи сруковних
суија Техникум Тауруним у Земуну, у звању реавача за реме Маемаика.

До саа (не рачунајући маисрауру) има ојављене слееће научне раове:

1. I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, A fixed point theorem for upper semicontinuous
multifunctions on compact Menger spaces, Mathematica Moravica 1 (1997) 7–10.

2. I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, Some proporties of Hausdorff measure of non-
compactness on locally bounded topological vector spaces, Matematički Vesnik 49 (1997) 221–
223.

3. M. Milovanović-Arandjelović, A common fixed points theorem for contraction type mappings
on Menger spaces, Filomat 11 (1997), 103–108.

4. I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, On Kuratowski’s measure of noncompactness
in metric linear spaces, Univ. Beog. Publ. Elek. Fak. ser. Math. 10 (1999) 37–40.



5. Lj. Ćirić, M. Milovanović-Arandjelović, Common fixed point theorem for R-weak commuting
mappings in Menger spaces, J. Indian Acad. Math. 22 (2000), 199–210.

6. M. Milovanović-Arandjelović, Measures of noncompactness on uniform spaces – the axiomatic
approach, Filomat 15 (2001), 221–225.

7. Lj. Ćirić, J. S. Ume, S. Ješić, M. Milovanović-Arandjelović, Modified Ishikawa iteration pro-
cess for nonlinear Lipschitz generalized strongly pseudo-contractive operators in arbitrary
Banach spaces. Numer. Funct. Anal. Optimization 28, No. 11–12 (2007), 1231–1243.

8. Lj. Ćirić, S. Ješić, M. Milovanovic1, J. S. Ume, On the steepest descent approximation method
for the zeros of generalized accretive operators, Nonlinear Anal., (TMA), Ser. A, Theory
Methods 69-2 (2008), 763–769.

9. Lj. Ćirić, M. Milovanović-Arandjelović, N. Nikolić, On random Coincidence for a pair of
measurable mappings, Italian journal of pure and applied mathematics, 23 (2008) 37-44.

10. A. Kumar, S. L. Sing, S. N. Mǐsra, M. Milovanović - Arandjelović, Coincidences and Fixed
Points of new Meir-Keeler type contractions and applications, Fixed Point Theory, 15:1
(2014), 117–134.

Раови о ројевима 3, 6, 7, 8 и 10 ојављени су у часоисима са каеоријом, и о М23 ра
о ројем 7, М22 раови о ројевима 3, 6 и 10, оносно М21 ра о ројем 8.

О навеених раова у ези су изложени резулаи ојављени у раовима о ројевима 3, 7
и 10, а резулаи ојављени у рау о ројем 6 су у неосреној вези са саржајем исерације.

Каниа има и слеећа саошења на конференцијама:

• I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, A fixed point theorem in compact Menger space,
Proceedings of the II mathematical conference in Prǐstina 95-98., Prishtina 1997.

• I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, Hausdorff measure of non - compactness on
separable metric linear spaces, 4. Syposium on Mathematical Analysis and its Applications,
abstracts p. 34, Arandjelovac 1997.

• I. Arandjelović, M. Milovanović-Arandjelović, Functions of Noncompactness on random para-
normed space, 5. International Syposium on Mathematical Analysis and its Applications, Nǐs
2002, abstracts p. 6.

• M. Rajović, D. Dimitrovski, M. Milovanović-Arandjelović, One approach to Vecua Matrics
Equation and its Applications, Proceedings of the Mathematical conference in Alma - Ata,
2004., 93-95.

2. Преме окорске исерације

Преме окорске исерације чине уошења ознаих врђења о неокреној ачки. Она
укључују како езисенцију и јеинсвенос неокрене ачке, ако и осуке за њено оијање
уем иерација.

Тема конракивних ресликавања и неокрене ачке, изузено је засуљена у савременој
маемаици о чему свеочи и осојање чак ва уско сецијализована часоиса који уликују
раове искључиво из ове оласи и који су каеоризовани на међунароној илиоечној лиси.

Уошења еорема о неокреној ачки се крећу у најразличиијим смеровима, а ове су
засуљени ови:



1. Замена меричко росора слаијом срукуром. У исерацији се раи о срукури
олумеричко росора, али и о срукури Менерово росора, оносно верованосно ме-
ричко росора.

2. Замена конракивно услова слаијим условима, као шо су сеуоконракивни услови,
заим условиМајр-Келерово иа, е својсво акреивноси ојеиних нелинеарних реслика-
вања на Банаховим росорима.

У рау се олази о различиих хиоеза. Пре свеа а еорема о езисенцији и јеин-
свеноси неокрене ачка исказане на класи олумеричких росора, ооним изором
олумерике d може а као ослеице укључи више на изле неовезаних резулаа.

Заим, а се еореме са условима Мајр-Келерово иа или условима који укључују акре-
ивнос моу уошии на фамилије ва или више ресликавања.

3. Саржај исерације

Дисерација саржи е ненумерисаних увоних сраница, 78 сраница основно екса и
чеири сранице оано маеријала. Основни екс је оељен на уво, шес лава и сисак
лиерауре (92 референце).

Нула лава саржи оис еме исерације са краким исоријским освром.
Прва лава је риремно каракера и саржи ефиницију ојма олумеричко росора,

као оно росора X е функција расојања не заовољава нејенакос роула, већ умесо ње
осеује знано слаији услов, а о је а је ресликавање cd ефинисано на ариивном скуу
P(X) ао са

cd(A) = {x ∈ X | d(x,A) = 0},

иемоенно, е аможеослужиикаооераор заворењауооноефинисаној оолоији.
У исој лави навое се неохона раније ознаа врђења везана за олумеричке росоре.

Друа лава саржи орииналан резула – еорему о неокреној ачки на комакним
олумеричким росорима који имају слееће својсво, означено са CC:

lim
n→∞

d(xn,x) = 0⇒∀y ∈ X lim
n→∞

d(xn,y) = d(x,y).

Теорема је исказана и оказана за нерекине функције које заовољавају сеуоконракивни
услов:

d( f x, f y) < max{d(x,y),d(x, f x),d(y, f y)}. (1)

Слее и римене еореме. Наиме, осеним изором олумерике d као сецијални случајеви
оијају се неки раније ознаи резулаи.

Трећа лава акође саржи резула исказан на класи олумеричких росора, ри чему је
саа услов комакноси ослаљен и замењен условом комленоси, али се о ресликавања f
оре сеуоконракивно услова (1) захева и а је конензујуће иа, шо значи а смањује
меру некомакноси. При оме, не узима се конкрена мера некомакноси, већ ило која
која заовољава аксиоме исказане у рау каниаа о ројем 6 (циирана референца [10]).

Чевра лава саржи резулае ојављене у рау каниаа о ројем 10 (циирана рефе-
ренца [16]). Раи се о еореми о езисенцији зајеничке фиксне ачке више ресликавања о
којих ар јено заовољава зв. Мајр-Келеров услов

∀ε > 0 ∃δ > 0 ε ≤ d(x,y) < ε + δ ⇒ d( f x, f y) < ε.

Пеа лава се ави сроо сеуо конракивнимресликавањиманаБанаховимросорима.
Услов срое сеуоконракивноси ласи:〈

T x−Ty, jp(x− y)
〉
≤ (1− k)||x− y||p,



е је jp(x) ознака за функционал норме ||x||p−1 који осиже норму на векору x. Овај услов се
у случају Хилерово росора (уз p = 2) свои на ℜ(I−T )≥ 0. Доказује се а ако сеуокон-
ракивна ресликавања S и T имају зајеничку неокрену ачку она се она може оии као
ранична вренос моификованих Ишикавиних иерација, оносно као лимес низа yn е је x0
роизвољно и

yn = βnSun +(1−βn)xn; xn+1 = αnT vn +(1−αn)xn;

ри чему ||un−xn||, ||vn−yn||→ 0. Даи су овољни услови које реа а заовоље низови реалних
ројева αn и βn, а и резула важио. Резула је уликован у рау каниаа о ројем 7
(циирана референца [17]).

Најза, шеса лава се ави Менеровим росорима, сецијалном класом саисичких
меричких росора, е се не зааје расојање између ве ачке, већ само верованоћа а
је о расојање мање о неко озиивно роја. Исказана и оказана еорема у овој лави
уликована је у рау каниаа о ројем 3 (циирана референца [18]).

Самосални оринос каниаа ресављају ориинални резулаи изложени у руој,
рећој ишесој лави, ок су ориинални резулаи изложени у чеврој и еој лави зајенички
оринос каниаа и коауора ооварајућих раова о ројевима 10 и 7 (у исерацији
циирани као референце [16] и [17]).

4. Закључак и рело

Ориинални резулаи изложени у окорској исерацији мр Марине Миловановић-Аран-
ђеловић су нови, корекни, а неки о њих као сецијалан случај укључују више на око разноро-
них врђења, шо се осено оноси на резулае изложене у лавама ва и ри. Технике
оказивања су неривијалне и укључују ра са олошким росорима, мерама некомак-
носи, еомеријом Банахових росора и Менеровим, оносно верованосним меричким
росорима. Ра на исерацији је оразумевао и роучавање оимне лиерауре, као и оз-
навање нових и савремених резулаа. Резулаи из исерације ојављени су у ри раа са
SCI лисе, о чеа је јеан самосалан. Поре оа осоје и резулаи који још увек нису
уликовани.

Соа релажемо Насавно научном већу Маемаичко факулеа а усвоји извешај
комисије о окорској исерацији каниаа мр Марине Миловановић-Аранђеловић и ореи
комисију за усмену орану.

У Беорау, 28. јула, 2016. оине,

КОМИСИЈА:

р Зоран Каелур, реовни рофесор

р Нена Цакић, реовни рофесор Елекроех-
ничко факулеа

р Драољу Кечкић (менор), ванрени рофесор


