
Научном већу Астрономске опсерваторије у Београду 

 

Извештај комисије за оцену испуњености услова за избор у звање научни сарадник 

кандидата др Милана Стојановића 

  

На основу захтева који је др Милан Стојановић поднео 17.11.2017. године, Научно веће 

Астронмске опсерваторије у Београду, на 20. седници одржаној 29.11.2017. именовало нас је у 

Комисију за оцену испуњености услова за избор у научно звање научни сарадник кандидата др 

Милана Стојановића. 

 

Прегледом материјала који нам је достављен, као и на основу личног познавања кандидата и 

увида у његов рад и публикације, Научном већу Астрономске опсерваторије у Београду 

подносимо овај извештај. 

 

1. Стручна биографија др Милана Стојановића 

 

Милан Стојановић рођен је 1984. године у Ивањици. Гимназију је похађао у родном месту 

где је и матурирао 2002. године. Исте године уписао се на  Математички факултет у Београду, 

смер професор математике и информатике. Одмах по завршетку редовних студија 2009. године 

почео је да ради као професор математике у основној школи "Илија Бирчанин" у Београду и 

уписао се на докторске студије на Катедри за астрономију Математичког факултета 

Универзитета у Београду као студент буџета Републике Србије.  

 

Од фебруара 2011. године запослен је на Астрономској опсерваторији у Београду, на 

пројекту "Динамика и кинематика небеских тела и система". Научноистраживачки рад којим се 

бави одвија се у две области. Прва је изучавање звездане астрономије у којој је тежиште рада 

теоријско истраживање месне кинематике Млечног пута. Друга је изучавање двојних и 

вишеструких звезданих система у којој се бави посматрачким радом, обрадом података и 

њиховом анализом. Учествовао је као ментор на Студентској Астрономској Пракси на 

Видојевици од 2012. године. Био је активан у раду Националног астрономског олимпијског 

комитета и његов секретар од 2011. године. до 2014. године. Ангажовао се приликом 

инсталације и пуштања у рад 60 cm телескопа и новог 1.4 m телескопа на Астрономској станици 

на Видојевици и након тога више пута учествовао у посматрачким активностима на овим 

телескопима. Након вишегодишње сарадње са колегом Миланом Радованцем 2016. године 

објавио је монографију из области историје науке под насловом "Милутин Миланковић и 

Астрономска опсерваторија". 

 

Докторску дисертацију под називом "Испитивање елемената галактоцентричних орбита 

звезда танког диска из Сунчеве околине варијацијом облика потенцијала Галаксије", урађену 

под руководством др Слободана Нинковића, одбранио је 28.09.2017. године на Математичком 

факултету, Универзитета у Београду. 



2. Преглед научне активности др Милана Стојановића 

 

Милан Стојановић је започео свој научноистраживачки рад на Астрономској опсерваторији 

2011. године, који се одвија у две области. Прва је изучавањем звездане астрономије у којој је 

тежиште рада теоријско истраживање месне кинематике Млечног пута што је уједно и предмет 

његове докторске дисертације. Друга област је изучавање двојних и вишеструких звезданих 

система у којој се бави посматрачким радом, обрадом података и њиховом анализом. 

Кандидат се најпре бавио одређивањем елемената орбита око средишта наше Галаксије (у 

даљем тексту користи се назив Млечни пут) за звезде из Сунчеве околине. Да би се одредили 

ови елементи треба да је позната сила под чијим дејством се звезде крећу, као и почетни услови. 

Сила је гравитација, она је потенцијална, што значи да треба да је познат потенцијал Млечног 

пута, прецизније његова зависност од координата. У начелу за потенцијал Млечног пута се 

прихвата да је стационаран и обртно симетричан. Последица ових особина су закони одржања 

енергије и једне компоненте момента количине кретања. Звезде из Сунчеве околине пружају 

могућност да се начине добри узорци јер за велик број њих познате су (могу се наћи у базама 

података) све фазне координате, тј. координате (два угла за правац и хелио-центрично 

растојање) и све три компоненте хелиоцентричне брзине, и то све те величине са 

задовољавајућом тачношћу, на пример, хелиоцентрична растојања одређена тригонометријским 

методом. Да би се за сваку звезду одредили положај и брзина у односу на средиште Млечног 

пута потребно је још знати: растојање Сунца до средишта Млечног пута, компоненте његове 

брзине у односу на тзв. месни стандард мировања и вредност кружне брзине за Сунчево 

растојање до средишта Млечног пута у равни симетрије Млечног пута. Стога, поступак захтева 

одабир звезда и проналажење погодног метода који треба да, с обзиром на не мали број улазних 

параметара, где сваки уноси своју грешку, максимално поједностави поступак који води циљу. 

Циљ је да се дође до што тачнијих и јаснијих граница за однос апсолутних вредности 

Ортових констаната. Однос Ортових констаната већ дуже времена представља проблем у 

смислу недовољно тачног познавања те вредности. С друге стране, постоје потешкоће са 

непосредним одређивањем овог односа на основу односа квадрата својствених брзина 

(епициклична формула) с обзиром да проучавање Млечног пута унутар запремине знатно веће 

од Сунчеве околине указује на знатно сложенију ситуацију у вези са односом Ортових 

констаната. Овај однос једнозначно одговара нагибу зависности кружне брзине од растојања до 

средишта Млечног пута. Такође, део улазних параметара чији утицај није минимализован, може 

да буде подвргнут додатној анализи. 

Кандидат се такође бавио и изучавањем двојних и вишеструких звезданих система где се 

бави посматрачким радом, обрадом података и њиховом анализом. До сада је више пута 

учествовао у CCD посматрањима двојних и вишеструких звезда на Астрономској станици на 

Видојевици и једном на Националној опсерваторији Рожен у Бугарској. Након успешно 

обављених посматрачких активности радио је на обради посматрачког материјала користећи 

програмски пакет IRAF. Резултати анализе ових података објављени у врхунском међународном 

часопису. 

Кандидат је за Астрономску опсерваторију радио студије тј. експертизе засноване на 

научноистраживачкој методологији. Експертизе су рађене искључиво на захтев судова 

Републике Србије. 

 



3. Елементи за квалитативну оцену научног доприноса др Милана Стојановића 

Квалитет научних резултата 

 

3.1. Научни ниво и значај резултата 

 

Кандидат се у току досадашњег рада бавио теоријским истраживањем месне кинематике 

Млечног пута и изучавањем двојних и вишеструких звезданих система у којој се бавио 

посматрачким радом, обрадом података и њиховом анализом.  

Истраживање подсистема наше галаксије, као и начина на које је могуће одредити 

динамичке константе су сложена, па су многа питања у овој области отворена. Кандидат је дао 

значајан допринос у предлозима решења за проблеме њиховог одређивања. Детаљно је описао 

процедуру за рачун ексцентричности која до сада није била коришћена у литератури. Показао је 

да се елементи орбита звезда танког диска Млечног пута успешно могу израчунати применом 

скраћеног поступка који садржи апроксимацију степеног закона за кружну брзину. Затим је 

представио и један модел Млечног пута, који је детаљно описан у докторској тези. Све 

процедуре су имплементиране кроз рачунарски програм који је објашњен и приложен у додатку 

тезе. Кандидат је дао увид у постојеће, али и нове начине, на које је могуће урадити селекцију 

звезда танког диска кинематичким приступом. То је применио на два велика каталога звезда 

SPOCS и GCS III и показао да рачунање ексцентричности уз дате апроксимације одлично 

одговара ексцентричностима добијеним из тродимензионих орбита. Неки од битнијих резултата, 

урађени на нов и независан начин, су: одређивање епицикличне учестаности у равни Галаксије, 

као и епицикличне учестаности дуж нормале на галактичку раван, компоненте хелиоцентричне 

брзине и однос апсолутних вредности Ортових константи и Кузминова константа. Када су сви 

ови параметри познати, даље се могу одредити и угаона брзина, кружна брзина за положај 

Сунца и густина Млечног пута у близини Сунца. 

 

3.2. Анализа радова који кандидата квалификују у предложено научно звање (научни 

сарадник) 

 

1) Референца [2]: Z. Cvetković, R. Pavlović, S. Ninković and M. Stojanović – System ADS 48: 

Visual Binary or Multiple System – Astronomical Journal, 2012, vol. 144, 80 (8pp), 

(IF2012=4,965, M21) 

У овом раду др Стојановић је члан експериментално-теоријског тима са Астрономске 

опсерваторије који се бави анализом двојних и вишеструких система. Анализирано је седам 

компоненти система ADS 48. Његова ознака у Washington Double Star Catalog је 00057+4549. 

Користили су мерења и резултате својих CCD снимака добијених у периоду од 1994. до 2011. 

године. Циљ је био да утврде које од ових компоненти су гравитационо везане, тј. имају 

орбитално кретање око центра масе, и које од њих су међусобно веома удаљене у простору тако 

да су близу само њихове пројекције у видном пољу. Као додатак мерењима, примењују 

различите критеријуме добијене на основу небеске механике. Од укупно седам разматраних 

компоненти, само најближи пар STT 547 AB је у орбиталном кретању око центра масе. Остале 

компоненте, изузев оне са највећом сепарацијом, су само привидне пројекције. 

 



2) Референца [3]: R. Cubarsi, M. Stojanović and S. Ninković – Eccentricity Samples: 

Implications on the Potential and the Velocity Distribution – Serbian Astronomical Journal, 

2017, vol. 194, pp. 33-50, (IF2016=0,373, M23) 

У сарадњи са др Кубарсијем, професором на Универзитету у Барселони и светски признатим 

стручњаком из области галактичке динамике и својим ментором др Нинковићем, др Стојановић 

(други аутор у овом раду) је приказао најзначајније резултате из своје докторске дисертације. 

Они су показали да су епицикличне учестаности у равни Млечног пута и нормално на њу и 

угаона брзина за Сунчев положај повезани са потенцијалом за исти положај до његових извода 

другог реда и могу да се употребе за испитивање облика потенцијала на основу узорака 

сачињених од звезда диска. Они усвајају обртно симетрични потенцијал који допушта 

мешавину независних елипсоидних расподела брзине чији је облик сепарабилан или Штекелов у 

цилиндричним или сферним координатама. Доказују да вредности локалних констаната нису у 

сагласности са потенцијалом који је сепарабилан или сферно симетричан. Користе 

најједноставнији потенцијал, у складу са локалним константама, да покажу да су хармонијски и 

нехармонијски чланови потенцијала подједнако важни. Иста анализа се користи за процену 

вредности локалних констаната. Две фамилије хијерархијских подузорака одабране у смеру 

смањивања ексцентричности за кретање у равни и ексцентричности по нормали на њу се 

користе ради добијања релације између средњих квадрата ексцентричности у равни и нормално 

и дисперзија брзине у подузорцима. Према епицикличном моделу првог реда компоненте 

брзине дуж радијуса и нормале пружају коректну информацију о епицикличним учестаностима 

у равни и нормално на њу. У оквиру општијег модела, када се узима у обзир асиметрични 

дрифт, дисперзије брзине ротације заједно са својим разликама дају добро слагање у вези угаоне 

брзине за положај Сунца. Сагласност резултата показује да овај нови метод заснован на 

расподели ексцентричности треба користити у проучавању звездане кинематике. 

 

3) Референца [4]: M. Stojanović – A Simplified Approach to Kinematics of Stars in Solar 

Neighbourhood, Serbian Astronomical Journal, 2015, vol 191, pp. 75-80, (IF2015=0,429, M23) 

За један већи број звезда из Сунчеве околине, др Стојановић рачуна ексцентричности њихових 

галактоцентричних орбита користећи поједностављени поступак у коме је зависност кружне 

брзине од растојања степена функција. За те исте звезде рачунају се ексцентричности и 

рачунањем тродимензионе орбите око средишта Млечног пута применом модела у коме је 

потенцијал гравитације дат аналитички. Поређење добијених вредности ексцентричности 

(радијални распон за сваку звезду) показује задовољавајуће слагање. Може да се закључи да је 

код типичних звезда танког диска за одређивање њиховог кретања око средишта Млечног пута 

употреба овог поједностављеног поступка, за који је потребно много краће рачунарско време, 

оправдана. 

 

3.3. Утицајност и цитираност резултата 

 

Утицај научних резултата кандидата се огледа у броју цитата који су дати у прилогу о 

цитираности. Према  подацима  који  су  доступни у бази Web of Science, 4 рада у категорији 

М21–М23 кандидатa су цитирани укупно 8 пута, од чега 6 пута изузимајући аутоцитате, H–

индекс је 2. Према бази ADS, за 16 објављених радова, кандидат има 20 цитата, од тога 16 

изузимајући аутоцитате, H–индекс је 3. 



 

3.4. Параметри квалитета часописа 

 

Кандидат је објавио 4 рада у међународним часописима категорије М21 – М23 и то: 

 2 рада у врхунском међународном часопису Astronomical Journal (IF = 4,965 и 4,052) и 

 2 рада у међународном часопису Serbian Astronomical Journal (IF = 0,429 и 0,373). 

Укупан импакт фактор објављених радова је 9,819. 

Поред тога објавио је још 23 рада у категоријама М24 – М70. 

 

3.5. Историја науке 

 

Кандидат је након вишегодишње сарадње са колегом Миланом Радованцем 2016. године 

објавио монографију из области историје науке под насловом "Милутин Миланковић и 

Астрономска опсерваторија". Ова монографија спада у категорију М43 и налази се у прилогу. 

Рецензенти ове монографије су: проф. др Милан Ћирковић, научни саветник, проф. др Жарко 

Мијајловић, редовни професор, проф. др Радомир Ђорђевић, ванредни професор, академик др 

Зоран Кнежевић, научни саветник, др Срђан Самуровић, виши научни сарадник. 

 

3.6. Педагошки рад 

 

Кандидат је радио и као предавач на пракси студената основних студија астрономије и 

астрофизике Математичког факултета Универзитета у Београду  и  Универзитета  у  Новом  

Саду,  „Студентска Видојевачка  Астрономска Пракса“, од 2012. године до 2017. године. 

 

Кандидат је позван да одржи предавање „Милутин Миланковић и астрономија“ у 

просторијама Народног музеја у Аранђеловцу 13.05.2015. године. 

 

4. Нормирање броја коауторских радова, патената и техничких решења 

 

За сваки рад где је било потребно нормирање поена то је и урађено. У списку радова као и у 

табели дата је нормирана вредност. 

 

5. Руковођење и учешће у пројектима, потпројектима и пројектним задацима 

 

Међународне активности кандидата обухватају: 

 учешће на пројекту ФП7 Европске комисије “BELISSIMA – BELgrade Initiative for Space 

Science, Instrumentation and Modelling in Astrophysics” од 2010. до 2016. године. 

 учешће на пројекту “Investigation of visual double and multiple stars” од 2011. до 2014. 

године, у оквиру споразума о сарадњи између Астрономске опсерваторије и Бугарске 

академије наука. 

 

Кандидат је учествовао на следећим домаћим пројектима: 

 пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

ОН176011 “Динамика и кинематика небеских тела и система” (фебруар 2011–), 



 потпројекат “Посматрања ICRF радио-извора видљивих у оптичком делу таласних 

дужина” (фебруар 2014–), у оквиру постојећег пројекта ОН176011. 

 

6. Активност у научним и научно-стручним друштвима 

 

6.1. Рецензије научних радова 

 

Кандидат је био рецензент једног рада за Зборник радова са 18. Српске астрономске 

конференције, одржане у Београду 17–21. октобра 2017. године. 

 

6.2. Организација научних скупова и чланство у научно-стручним друштвима 

 

Кандидат је био један од уредника Зборника радова са конференције “First Light of the 

Milanković telescope”, која је одржана 6–7. juna 2016. године, у Прокупљу, Србија. 

 

Кандидат је био члан локалног организационог одбора на следећим конференцијама: 

 Српско–италијанска астрономска радионица, одржана у Београду, 31.10.2017.  

 18. Српска астрономска конференција, одржана у Београду, 17–21.10.2017.  

 First Light of the Milanković telescope, одржана у Београду, 06–07.06.2016.  

 XVII Национална конференфија астронома Србије, одржана у Београду, 23–27.09.2014.  

 Future Science with Metre–class telescopes, одржана у Београду, 18–21.09.2012. 

 XVI Национална конференфија астронома Србије, одржана у Београду, 10–12.10.2011. 

 

Кандидат је члан „Друштва астронома Србије“ и „European Astronomical Society“. 

 

7. Утицај научних резултата 

 

Утицајност и цитираност научних резултата је приказана у одељку 3.3. 

 

8. Конкретан допринос кандидата у реализацији радова у научним центрима у земљи и 

иностранству 

 

Кандидат је значајно допринео раду Астрономске опсерваторије израдом експертиза које су 

одговарале захтевима надлежних судова, а које се тичу рачуна ефемерида за положај Сунца и 

Месеца и њиховог положаја у траженом тренутку, процене видљивости у астрономском смислу 

и процене осветљености на траженој локацији, што захтева научно и стручно познавање 

материје. Током периода од 2012. године до времена писања овог извештаја, урадио је укупно 

83 експертизе за судове у Републици Србији. Како ово спада у мултидисциплинарну 

научноистраживачку делатност, а кандидат има довољно поена за позитивну квантитативну 

оцену за избор у звање научни сарадник и само у природно-математичким наукама, овде је узета 

у обзир само квалитативна оцена ових резултата, а не и квантитативна оцена свих ових 

експертиза које по категорији спадају у М110 и носе 1,5 поен по урађеној експертизи, што би 

укупно било 124,5 поена у групи радова техничко технолошких наука. Пример само једне  

урађене експертизе је дат у прилогу. 



9. Елементи за квантитативну оцену научног доприноса др Милана Стојановића 

 

9.1. Научноистраживачки резултати - списак научних радова кандидата 

 

 Радови у врхунским међународним часописима (М21): 

 

1) R. Pavlović, Z. Cvetković, S. Boeva, O. Vince and M. Stojanović – CCD Measurements of 

Double and Multiple Stars at Nao Rozhen and ASV in 2011. Five Linear Solutions – 

Astronomical Journal, 2013, vol. 146, 52 (7pp), (IF2013=4,052 , 3 хетероцитата), 

- Овај рад са 5 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

2) Z. Cvetković, R. Pavlović, S. Ninković and M. Stojanović – System ADS 48: Visual Binary or 

Multiple System – Astronomical Journal, 2012, vol. 144, 80 (8pp), (IF2012=4,965 , 1 

хетероцитат). 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

 Радови у међународним часописима (М23): 

 

3) R. Cubarsi, M. Stojanović, S. Ninković – Eccentricity Samples: Implications on the Potential 

and the Velocity Distribution – Serbian Astronomical Journal, 2017, vol. 194, pp. 33-50, 

(IF2016=0,529), 

 

4) M. Stojanović – A Simplified Approach to Kinematics of Stars in Solar Neighbourhood – 

Serbian Astronomical Journal, 2015, vol. 191, pp. 75-80, (IF2015=0,429). 

 

 Радови у часописима међународног значаја верификованих посебним одлукама 

(М24): 

 

5) Z. Cvetković, G. Damljanović, R. Pavlović, O. Vince, I.S. Milić and M. Stojanović – Focal 

Length Determination for the 60 cm Telescope at ASV – Serbian Astronomical Journal, 2012, 

No. 184, pp. 97-104, (5 хетероцитата). 

- Овај рад са 6 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

 Саопштењa са међународног скупа штампанa у целини (М33): 

 

6) M. I. Jurković, M. Stojanović, S. Ninković – Galactic membership of BL Her type variable 

stars – Communications from the Konkoly Observatory: RRL2015 High-Precision Studies of RR 

Lyrae Stars, 2016, vol. 14, No. 105, pp. 175-178, 

7) D. Lukić, M. Stojanović, N. Martinović, M. Bogosavljević, I. Smolić, B. Acković – Astro-

Climate: Astronomical Station Vidojevica – Proceedings of the International BELISSIMA 



conference “Future Science with Metre-Class Telescopes”, Publications of the Astronomical 

Observatory of Belgrade, 2013, No. 92, pp. 181-184, 

- Овај рад са 6 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

8) R. Pavlović, Z. Cvetković, M. Stojanović, O. Vince – From the First CCD Measurements of 

Double Stars at Vidojevica Towards Speckleinterferometry –  Proceedings of the International 

BELISSIMA conference “Future Science with Metre-Class Telescopes”, Publications of the 

Astronomical Observatory of Belgrade, 2013, vol. 92, pp. 77-82, 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

9) N. Martinović, M. Jurković, M. Stojanović, O. Vince, M. Bogosavljević – Future Robotic 

Observatory On Mountain Vidojevica: Site And Equipment Specification – Proceedings of the 

Second Workshop on Robotic Autonomous Observatories, ASI Conference Series, 2012, No.7, 

pp. 187-193. 

- Овај рад подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-3)), за n=5, и износи 0,71. 

 

 Саопштењa са међународног скупа штампанa у изводу (М34): 

 

10) G. Damljanović, O. Vince, M. D. Jovanović, Z. Cvetković, R. Pavlović, S. Boeva, G. Latev, M. 

Stojanović, G. Marković – Serbian-Bulgarian Mini-network Telescopes and Gaia-FUN-TO – 

Abstract Book of X Serbian-Bulgarian Astronomical Conference, 2016, pp. 16, 

- Овај рад подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-3)), за n=9, и износи 0,23. 

 

11) R. Pavlović, Z. Cvetković, M. Stojanović, O. Vince – From The First CCD Measurements of 

Double Stars at Vidojevica Towards Speckleinterferometry – Program and Abstract Book, 

Future Science With Metre-Class Telescopes, 2012, pp. 17. 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

 Монографска студија (М43) 

 

12) M. Radovanac, M. Stojanović – Milutin Milanković i Astronomska opservatorija u Beogradu –

Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2016, No. 95, pp. 1-149, 

 

 Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини (М63): 

 

13) N. Martinović, Miroslav Mićić, Milica Mićić, A. Obuljen, M. Smole, S. Milošević, A. 

Mitrašinović, M. Stojanović, M. Smailagić – Recommendation for Running Pure N-Body 

Simulations on Computing Facilities in Serbia – Proceedings of the XVII National Conference 

of Astronomers of Serbia, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2017, No. 

96, pp. 257-262, 



- Овај рад са 9 коаутора припада групи радова из области нумеричких симулација и 

подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-5)), за n=9, и износи 0,55. 

 

14) G. Damljanović, F. Taris, G. Latev and M. Stojanović – Observations at the 60 cm ASV 

Telescope and the Link Gaia CRF-ICRF – Proceedings of the IX Bulgarian-Serbian 

Astronomical Conference: Astroinformatics, Publication of the Astronomical Society "Rudjer 

Bosković ", 2015, No. 15, pp. 165-170, 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

15) S. Ninković, M. Stojanović and Z. Cvetković – On the Kinematics of Stars from the Solar 

Neighbourhood - Cases of the Two Disc Components – Proceedings of the VIII Serbian-

Bulgarian Astronomical Conference, Publication of the Astronomical Society ”Rudjer 

Bosković”, 2013, No. 12, pp. 297-301,  

 

16) M. Stojanović, R. Pavlović, Z. Cvetković, O. Vince, – First Visual Measurements of Double 

Stars at Vidojevica – Proceedings of the XVI National Conference of Astronomers of Serbia, 

Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2012, vol. 91, pp. 169-174, 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

17) M. Jovanović, M. Stojanović, N. Martinović, M. Bogosavljević, I. Smolić, B. Acković – 

Astronomical Station Vidojevica: Astro-Climate – Proceedings of the XVI National Conference 

of Astronomers of Serbia, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2012, vol. 

91, pp. 83-88, 

- Овај рад са 6 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

18) S. Ninković, Z. Cvetković and M. Stojanović – Motions of Halo Stars in the Solar 

Neighbourhood – Proceedings of the XVI National Conference of Astronomers of Serbia, 

Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, 2012, No. 91, pp. 163-167. 

 

 Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу (М64): 

 

19) N. Martinović, Miroslav Mićić, Milica Mićić, A. Obuljen, M. Smole, S. Milošević, A. 

Mitrašinović, M. Stojanović, M. Smailagić – Recommendation for Running Pure N-Body 

Simulations on Computing Facilities in Serbia – Book of Abstracts of the XVII National 

Conference of Astronomers of Serbia, 2014, pp. 44, 

- Овај рад са 9 коаутора припада групи радова из области нумеричких симулација и 

подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-5)), за n=9, и износи 0,11. 

 

20) G. Damljanović, F. Taris, G. Latev and M. Stojanović – Observations at the 60 cm ASV 

Telescope and the Link Gaia CRF-ICRF – Book of Abstracts of the IX Bulgarian-Serbian 

Astronomical Conference: Astroinformatics, 2014, pp. 8, 



- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

21) S. Ninković, M. Stojanović and Z. Cvetković – On the Kinematics of Stars from the Solar 

Neighbourhood - Cases of the Two Disc Components – Book of Abstracts of the VIII Serbian-

Bulgarian Astronomical Conference, 2012, pp. 51,  

 

22) M. Stojanović, R. Pavlović, Z. Cvetković, O. Vince, – First Visual Measurements of Double 

Stars at Vidojevica – Book of Abstracts of the XVI National Conference of Astronomers of 

Serbia, 2011, pp. 36, 

- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

23) M. Jovanović, M. Stojanović, N. Martinović, M. Bogosavljević, I. Smolić, B. Acković – 

Astronomical Station Vidojevica: Astro-Climate – Book of Abstracts of the XVI National 

Conference of Astronomers of Serbia, 2011, pp. 22, 

- Овај рад са 6 коаутора припада групи експерименталних радова у природно-

математичким наукама и као такав не подлеже нормирању. 

 

24) S. Ninković, Z. Cvetković and M. Stojanović – On the Kinematics of Stars from the Solar 

Neighbourhood - Halo Case – Book of Abstracts of the XVI National Conference of 

Astronomers of Serbia, 2011, pp. 35, 

 

25) M. Stojanović – Examination of Galactocentric Orbits for SPOCS Catalogue – Book of 

Abstracts of the Second Belissima Workshop: first light of the Milankovic telescope, 2016, pp. 

15. 

 

 Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја (М66): 

 

26) S. Samurović, M.I. Jurkovic, M. Jovanović, N. Martinović, M. Stojanović, M.D. Jovanović – 

CDROM: Proceedings of Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milanković 

Telescope – Astronomical Observatory Belgrade, 2016. 

- Овај рад подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-3)), за n=6, и износи 0,62. 

 

 Одбрањена докторска дисертација (М70): 

 

27) М. Стојановић – Испитивање елемената галактоцентричних орбита звезда танког диска 

из Сунчеве околине варијацијом облика потенцијала Галаксије – 2017. 

 

 

 

 

 

 



9.2. Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата 

 

Ознака 

врсте 

резулт

ата 

Број 

резултата 

Вредност појединачног 

резултата 

Укупна вредност 

резултата по категорији 

Нормирана вредност 

резултата по категорији 

1. Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске публикације 

међународног значаја (уз доношење на увид) (М10): 

M11     
М12     

М13     
М14     

М15     

М16     
М17     

М18     

2. Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна критика; уређивање часописа (М20): 

М21а     
М21 2 8 16 16 
М22     

М23 2 3 6 6 
М24 1 2 2 2 

М25     
М26     

М27     

М28а     
М28б     

М29а     
М29б     

М29в     

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

М31     
М32     
М33 4 1 4 3,71 

М34 2 0,5 1 0,73 
М35     

М36     

4. Mонографије националног значаја (М40): 

М41     
М42     
М43 1 3 3 3 

М44     

М45     
М46     

М47     
М48     

М49     

5. Радови у часописима националног значаја (М50): 

М51 

М52 

    
М52     
М53     

М54     
М55     

М56     

М57     

6. Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60): 

М61     
М62     

М63 6 1 6 5,55 



М64 7 0,2 1,4 1,31 

М65     

М66 1 1 1 0,62 
М67     

М68     
М69 

М70 

    

7. Одбрањена докторска дисертација (М70): 

М70 1 6 6 6 
8. Техничка решења (М80): 

М81     
М82     

М83     
М84     

М85     

М86     
М87     

9. Патенти (М90): 

М91     
М92     

М93     
М94     

М95     
М96     

М97     
М98     

М99     

10. Изведена дела, награде, студије, изложбе, жирирања и кустоски рад од међународног значаја (M100): 

М101     
М102     
М103     

М104     

М105     
М106     

М107     

11. Изведена дела, награде, студије, изложбе од националног значаја (M100): 

М108     
М109     

М110     

М111     
М112     

12. Документи припремљени у вези са креирањем и анализом јавних политика (М120): 

М121     
М122     

М123     
М124     

 

 

   УКУПНО: УКУПНО 

НОРМИРАНО:    46,4 44,92 

 

9.3. Поређење оствареног резултата са минималним условима потребним за избор у 

звање научног сарадника 

 

 Потребно: Остварено: 

Укупно 16 44,92 

М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42 10 27,71 

М11+М12+М21+М22+М23 6 22 




