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БИЛТЕН РЕФЕРАТА
за избор у научна звања
и избор и реизбор на одговарајућа радна места
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Одговорни уредник: др Гојко Ђурашевић

САДРЖАЈ
Реизбор у звање истраживач-сарадник Милана Стојановића

Научном већу
Астрономске опсерваторије у Београду
Научно веће Астрономске опсерваторије на 9. седници одржаној 16.12.2015.
године именовало нас је за чланове Kомисије која треба да утврди да ли Милан
Стојановић испуњава услове за реизбор звања ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК. После
прегледа и анализе достављеног материјала подносимо следећи

РЕФЕРАТ
Биографски подаци
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 Земун Пољу и уписао је
докторске студије на Катедри за астрономију Математичког факултета
Универзитета у Београду као студент буџета Републике Србије. На пројекту чији је
реализатор Астрономска опсерваторија у Београду ради од фебруара 2011. године.
Научно-истраживачки рад
Научно-истраживачки рад Милана Стојановића одвија се у две области. Прва је
изучавање звездане астрономије у којој је тeжиште 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. 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. Присуствовао је на међународним
конференцијама у Малаги (Шпанија), Лесковцу и Београду. Био је члан Локалног
организационог комитета на три конференције, на XVI и XVII Националној
конференцији астронома Србије и на међународној конференцији „Future science
with metre class telescopes“, одржане у Београду. Активан је у раду Националног
астрономског олимпијског комитета и његов је секретар од септембра 2011. године.
до септембра 2014. године. Ангажовао се приликом инсталације и пуштања у рад
60 cm телескопа на Астрономској станици на Видојевици.
Милан Стојановић је до сада објавио два рада у врхунском међународном
часопису, један у међународном часопису и један рад у часопису националног
значаја верификованог посебном одлуком. Учествовао је са саопштењима на две

међународне и четири националне конференцији што се види из девет прилога
штампаних у изводу.
Мишљење
На основу поднетог материјала Комисија је констатовала да кандидат има
објављене резултате у области астрономије, да је био активан учесник у
организовању три конференције и да се ангажовао приликом инсталације и
пуштања у рад 60 cm телескопа на Астрономској станици на Видојевици.
Комисија констатује да кандидат задовољава потребне услове за реизбор
истраживачког звања и предлаже Научном већу Астрономске опсерваторије да
Милана Стојановића изабере у звања ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК.
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