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РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ 

ЗВАЊА 

 

I. Општи подаци о кандидату 

Име и презиме: Милан Стојановић 

Година рођења: 1984. 

ЈМБГ: 1503984792617 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен: Астрономска 

опсерваторија у Београду 

Дипломирао:  да,  година: 2009.   факултет:   Математички факултет, 

                                                                             Универзитет у Београду 

Магистрирао: не,  година: /           факултет:   / 

Докторирао:   да,  година: 2017.    факултет:  Математички факултет, 

                                                                             Универзитет у Београду 

Постојеће научно звање: Истраживач сарадник 

Научно звање које се тражи: Научни сарадник 

Област науке у којој се тражи звање: Природно-математичке науке 

Грана науке у којој се тражи звање: Геонауке и астрономија 

Научна дисциплина у којој се тражи звање: Астрономија 

Назив научног матичног одбора којем се захтев упућује: Матични одбор за 

геонауке и астрономију 

 

II. Датум избора - реизбора у научно звање: 

Научни сарадник: / 

Виши научни сарадник: / 

 

III. Научноистраживачки резултати: 

 

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. Монографије 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 

 

Укупан износ и структура коефицијента М задовољавају критеријуме за избор у 

научног сарадника. Констатујемо да су сви наведени критеријуми у погледу броја бодова 

за избор у звање НАУЧНИ САРАДНИК испуњени. 

 

IV. Квалитативна оцена научног доприноса: 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

 

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.  

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

просторијама Народног музеја у Аранђеловцу 13.05.2015. године. 

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“. 

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

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

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. 

 



2. Ангажованост у развоју услова за научни рад, образовању и формирању научних 

кадрова: 

 

Кандидат је радио 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. 

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. 

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. 

 

3. Организација научног рада: 

 

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. 

 

4. Квалитет научних резултата: 

 

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. 

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. 

  




