III Научно-истраживачки резултати (прилог 1 и 2 правилника):
А. Укупни резултати (изражени преко коефициjента М)

1. Монографиjе, монографске студиjе, тематски зборници, лексикографске
и картографске публикациjе међународног значаjа (уз доношење на увид)
(М10):
броj вредност укупно
М11=
М12=
М13=
М14=
М15=
М16=
М17=
М18=
2. Радови обjављени у научним часописима међународног значаjа (М20):
броj вредност укупно
М21=
М22=
М23=
М24=
М25=
М26=
М27=
М28=

8

8

64

6
3

3
2

18
6

3. Зборници са међународних научних скупова (М30):
броj вредност укупно
М31=
М32=
М33=
М34=
М35=
2

2
1

1
0.5

2
0.5

М36=
4. Националне монографиjе, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикациjе националног значаjа; научни преводи и критичка издања
грађе, библиографске публикациjе (М40):
броj вредност укупно
М41=
М42=
М43=
М44=
М45=
М46=
М47=
М48=
М49=
5. Часописи националног значаjа (М50):
броj вредност укупно
М51=
М52=
М53=
М55=
М56=
6. Зборници скупова националног значаjа (М60):
броj вредност укупно
М61=
М62=
М63=
М64=
М65=
М66=

16
9

1
0.2

16
1.8

7. Магистарске и докторске тезе (М70):
броj вредност укупно
М71=
3

1

6

6

М72=

1

3

3

8. Техничка и развоjна решења (М80):
броj вредност укупно
М81=
М82=
М83=
М84=
М85=
М86=
9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):
броj вредност укупно
М91=
М92=
М93=

УКУПНО М=117.3

Б. Резултати од претходног избора у звање (изражени преко
коефициjента М)

1. Монографиjе, монографске студиjе, тематски зборници, лексикографске
и картографске публикациjе међународног значаjа (уз доношење на увид)
(М10):
броj вредност укупно
М11=
М12=
М13=
М14=
М15=
М16=
М17=
4

М18=
2. Радови обjављени у научним часописима међународног значаjа (М20):
броj вредност укупно
М21=
М22=
М23=
М24=
М25=
М26=
М27=
М28=

5

8

40

4

3

12

3. Зборници са међународних научних скупова (М30):
броj вредност укупно
М31=
М32=
М33=
М34=
М35=
М36=

1

0.5

0.5

4. Националне монографиjе, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикациjе националног значаjа; научни преводи и критичка издања
грађе, библиографске публикациjе (М40):
броj вредност укупно
М41=
М42=
М43=
М44=
М45=
М46=
М47=
М48=
М49=
5. Часописи националног значаjа (М50):

5

броj вредност укупно
М51=
М52=
М53=
М55=
М56=
6. Зборници скупова националног значаjа (М60):
броj вредност укупно
М61=
М62=
М63=
М64=
М65=
М66=

5
5

1
0.2

5
1

7. Магистарске и докторске тезе (М70):
броj вредност укупно
М71=
М72=
8. Техничка и развоjна решења (М80):
броj вредност укупно
М81=
М82=
М83=
М84=
М85=
М86=
9. Патенти, ауторске изложбе, тестови (М90):
броj вредност укупно
М91=
М92=
М93=
УКУПНО М=58.5
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IV Квалитативна оцена научног доприноса (прилог 1 правилника):

1

Показатељи успеха у научном раду:

1.1 Уводна предавања на конференциjама и друга предавања по позиву
На основу позива организатора, одржала jе следећа семинарска стручна
предавања:

• „Барионска Тали-Фишер релациjаҡ, у оквиру семинара астрономиjе у
истраживачкоj станици Петница, 16.10.2021.
Потврда руководиоца семинара, Дамњана Милића налази се у ПРИЛОГУ 1.

• „Интересантан случаj галаксиjе NGC 4473ҡ, на семинару Катедре за
астрономиjу Математичког факултета у Београду, 12.11.2019.
Подаци доступни на званичноj интернет презентациjи семинара,
http://astro.matf.bg.ac.rs/beta/index.php?lang=lat&dir=sci&page=seminar.

1.2 Чланства у одборима међународних научних конференциjа и одборима
научних друштава
Кандидаткиња jе била члан Управног одбора Друштва астронома Србиjе,
од 30.11.2017. до 04.02.2019. године.
Копиjа записника са скупштине Друштва астронома Србиjе налази се у ПРИЛОГУ 2.

1.3 Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографиjа,
рецензиjе научних радова и проjеката
Као рецензент за часопис Serbian Astronomical Journal (М23 категориjе),
коjи заjеднички издаjу Астрoномска опсерваториjа и Математички
факултет у Београду, током 2018. године рецензирала jе jедан рад.
Потврда уредника часописа о обављеноj рецензиjи у ПРИЛОГУ 3.

1.4 Награде и признања за научни рад
Др Вудраговић jе добитник награде Астрономске опсерваториjе за научни
рад младих за 2017. годину.
Копиjа извода из записника са одлуком о додели награде налази се у ПРИЛОГУ 4.
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2

Ангажованост у развоjу услова за научни рад, образовању и
формирању научних кадрова

2.1 Допринос развоjу науке у земљи
У истраживањима коjа се врше у оквиру домаће астрономске заjеднице др
Вудраговић jе покренула нову област ҫ дубока фотометриjа блиских галаксиjа.
Њена сфера интересовања ҫ дубока фотометриjа ҫ последње децениjе налази
се у фокусу вангалактичке астрономиjе у свету. Наиме, потпуно неистражена
област рубова галаксиjа, знакова интеракциjа галаксиjа са суседима и уопште
детекциjе обjеката малог сjаjа, доступна jе и мањим телескопима уколико се
посматрања врше у дужим временским интервалима. Кандидаткиња користи
активно телескоп Миланковић са Астрономске станице Видоjевица у циљу
посматрања обjеката малог сjаjа. Ради побољшања квалитета истраживања
на Астрономскоj опсерваториjи у Београду др Вудраговић jе активна на
повезивању своjих истраживања у међународне токове и сарадњи са колегама
из иностранства. Поред сарадње са колегама из иностранства, подучава и
колеге са Астрономске опсерваториjе методама детекциjе и обраде оваквих
посматрања.
Др Вудраговић jе посебно активна у раду са студентима у оквиру Летње
праксе коjу организуjе Математички факултет у сарадњи са Астрономском
опсерваториjом, а коjа подразумева рад на научноj проблематици прилагођеноj
студентима завршних година астрономиjе и астрофизике. У протекле две
године, била jе ментор трима студентима: Дамњану Милићу, Ивани Хорват и
Ивану Петрашу. Све три теме су биле посматрачког карактера; студенти су
савладали знања и вештине калибрациjе и моделовања спектара и слика добиjених
врхунским телескопима. Резултат ове сарадње су два обjављена рада: jедно
саопштење са Конференциjе астронома Србиjе (В11 ) и jедан рад у врхунском
међународном часопису (А12 ). У оквиру рада В1 са студенткињом Иваном
Хорват детаљно jе моделован сjаj блиске галаксиjе NGC 941 користећи блиске
инфрацрвене слике добиjене свемирским телескопом Спицер. Студенткиња jе
савладала моделовање галаксиjе са више структурних компоненти. У раду А1
коjи се налази у штампи, студент Иван Петраш jе моделовао такође инфрацрвене
слике са Спицера неколико блиских галаксиjа са различитим броjем сателита.
Такође jе савладао фотометриjу у блиском инфрацрвеном делу спектра. Студент
Дамњан Милић, иначе руководилац семинара астрономиjе у Истраживачкоj
станици Петница, радио jе на мерењу ширине линиjа неутралног водоника
1

Horvat, J., Vudragović, A., 2021. ҡDeep Photometry of Spiral Galaxy NGC 941ә. Publications
of the Astronomical Observatory of Belgrade, 100, 371-374, PROCEEDINGS OF THE XIX
SERBIAN ASTRONOMICAL CONFERENCE, October 13 - 17, 2020, Belgrade, Serbia.
2
Vudragović, A., Petraš, I., Jovanović, M., Knežević, S., Samurović, S., 2022. ҡImplications of
the correlation between bulge-to-total baryonic mass ratio and the number of satellites for SAGA
galaxiesә, Astronomy and Astrophysics, 16 pp., doi:10.1051/0004-6361/202243286, у штампи.
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патуљастих галаксиjа из спектара снимљeних радио-телескопом Arecibo.
У циљу промоциjе науке прихватила jе инициjативу Међународне астрономске
униjе, коjу jе реализовало Друштво астронома Србиjе да одржи радионицу
деци школског узраста на тему Месечевих мена.
Потврда председнице Друштва астронома Србиjе налази се у ПРИЛОГУ 5.

2.2 Чланство у комисиjама за изборе у научна и истраживачка звања
На 18. седници ог већа одржаноj 8.12.2021. године изабрана за члана
Комисиjе за избор у звање научни сарадник Милене Jовановић.
Копиjа извода из записника 18. седнице Научног Већа Астрономске опсерваториjе
налази се у ПРИЛОГУ 6.

2.3 Meђународна сарадња
• У оквиру потпроjекта әПосматрања блиских галаксиjаә, коjим jе руководила
од 2018. до 2019. године, започела jе сарадњу са др Михалом Билеком
(Michal Bilek) са Астрономске опсерваториjе у Чешкоj. Потпроjекат jе
реализован у оквиру проjекта ҡВидљива и невидљива материjа у блиским
галаксиjама: теориjа и посматрањаә (броj ОН176021) коjим jе руководио
др Срђан Самуровић. Сарадња са страним сарадником jе настављена
и након окончања проjеката и проширена на већи броj сарадника са
различитих института. Ова сарадња резултовала jе обjављивањем четири
рада, од коjих су три обjављена у врхунским међународним часописима
(А23 , А34 , А45 ). Позициjа др Вудраговић на листи аутора потврђуjе
значаjан допринос коjи jе дала у овим радовима, почев од посматрања
обjеката, преко обрада података, све до анализе добиjених резултата.
Копиjа писма др Михала Билека коjим се потврђуjе ова сарадња jе у ПРИЛОГУ 7.

• Учествовала jе на међународном FP7 проjекту BELISSIMA (BELgrade
Initiative for Space Science, Instrumentation and Modelling in Astrophysics;
позив FP7-REGPOT-2010-5, броj уговора 256772), координатор др Срђан
Самуровић, коjи jе финансирала Европска Комисиjа а чиjи jе носилац била
3
Ebrova, A., Bı́lek, M., Vudragović, A., Yildiz, Mustafa, K. Duc, Pierre-Alain, 2021. ҡUbiquitous
signs of interactions in early-type galaxies with prolate rotationә, Astronomy and Astrophysics,
650, 16 pp., doi:10.1051/0004-6361/202140588.
4
Bı́lek, M., Müller, O., Vudragović, A., Taylor, R., 2020. ҡDeep optical imaging of
the dark galaxy candidate AGESVC1 282ә, Astronomy and Astrophysics, 642, pp.
5,
doi:10.1051/0004-6361/202039174.
5
Müller, O., Vudragović, A., Bı́lek, M., 2019.
ҡHunting ghosts: the iconic stellar
stream(s) around NGC 5907 under scrutinyә, Astronomy and Astrophysics, 632, L13, pp.
5, doi:10.1051/0004-6361/201937077.
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Астрономска опсерваториjа у Београду. Проjекат jе траjао од jула 2010.
до jуна 2016. Циљ проjекта био jе унапређивање научних потенциjала
Астрономске опсерваториjе.
Потврда о учешћу на проjекту од руководиоца проjекта BELISSIMA у ПРИЛОГУ 8.

• Члан jе Међународне Астрономске Униjе, Дивизиjа С Образовање,
популаризациjа и наслеђе, Дивизиjа J Галаксиjе и космологиjа. Члан jе
и Европске свемирске агенциjе.
https://iau.org/administration/membership/individual/18807/

• Др Вудраговић jе национална контакт особа Kaнцелариjе за промоциjу
астрономиjе Међународне астрономске униjе (E-ROAD). Ова канцелариjа
са седиштем у Лаjдену (Холандиjа) бави се градњом капацитета, разменом
студената и развоjем истраживачких проjеката у области астрономиjе.
Копиjа писма координатора E-ROAD канцелариjе налази се у ПРИЛОГУ 9.

2.4 Организациjа научних скупова
Као члан Локалног организационог одбора учествовала jе у организациjи
две међународне конференциjе:
1. „Future Science With Metre-Class Telescopesҡ, одржане 18-21 септембра,
2012. у склопу проjекта BELISSIMA.
Доказ се налази на званичноj интернет страници скупа: https://futurescience.aob.
rs/loc.php?ac=11

2. VI SREAC Meeting and the joined scientiҥc meeting: Astrophysics and
Astrodynamics in Balkan Countries in the International Year of Astronomy,
Beograd, 28-30 септембар 2009.
Доказ се налази на званичноj интернет страници скупа: https://sreac.aob.rs/loc.html

3

Организациjа научног рада:

• У оквиру прojекта основних истраживања „Видљива и невидљива материjа
у блиским галаксиjама: теориjа и посматрањаҡ (ОН176021; руководилац
др Срђан Самуровић), на Астрономскоj опсерваториjи у Београду,
др Вудраговић jе била руководилац потпроjекта под називом
„Посматрања блиских галаксиjаҡ у периоду од 2018. до краjа
2019. године.
Потврда руководиоца проjекта о руковођењу потпроjектом jе у ПРИЛОГУ 10. Допис
упућен Астрономскоj опсерваториjи за отварање потпроjекта коjа садржи опис и
циљеве потпроjекта jе у ПРИЛОГУ 11.
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• Почев од септембра 2021. године, др Вудраговић руководи организациjом
Научно-стручних скупова Астрономске оперваториjе, заjедно са др Машом
Лакићевић и др Иваном Милић-Житник. Снимке предавања чини
доступним широj заjедници постављањем на званичну Youtube страницу
Астрономске опсерваториjе.
Копиjа записника са седнице Научног већа на коjоj jе изабрана за jедног од руководилаца
налази се у ПРИЛОГУ 12.

4

Квалитет научних резултата

Подаци о цитираности радова преузети са Astrophysical Data Service и Google
Scholar сервиса.

Укупни импакт фактор публикациjа др Вудраговић у периоду од претходног
избора у звање износи 29.7 од чега jе 28.4 у публикациjама категориjе М21. У
периоду након претходног избора у звање обjавила jе 20 публикациjа, од чега 9
у М20 категориjи. У ових 9 радова, кандидаткиња jе на 4 рада водећи аутор,
што указуjе на изразиту самосталност у раду и висок квалитет публикациjа.
У свим публикованим радовима од претходног избора у звање др Вудраговић
jе дала запажен допринос кроз посматрачки рад и интерпретациjу резултата.
Укупан броj хетероцитата ових радова износи 10, што jе 2 по раду. Рад А46 ,
публикован 2019. године у коме jе други аутор бави се траговима интеракциjа
галаксиjа коjе jе кандидаткиња снимила помоћу телескопа Миланковић на
Астрономскоj станици Видоjевица и затим применила посебне методе обраде
слика коjе су омогућиле да се покажу трагови интеракциjе. Оваj рад има 6
хетероцитата, од коjих чак 4 у М21 категориjи. Укупан импакт фактор свих 8
публикациjа из М21 категориjе, публикованих током целе кариjере кандидата
jе 43.6, што jе 5.4 просечно, по раду. Броj хетероцитата ове групе радова
износи 21, односно 2.6 у просеку. Броj хетероцитата радова обjављених у целоj
кариjери кандидата износи 30. Према подацима из индексне базе SСOPUS и
ADS сервиса, вредност Хиршовог индекса износи h = 4 и са аутоцитатима
и са хетероцитатима. Укупан броj поена коjе jе кандидаткиња остварила у
периоду од претходног избора у звање jе 58.5. Од наведених поена, 68% jе
остварено у радовима М21 категориjе.
Исказана самосталност и иновативност у раду, висок проценат публикациjа
у категориjи М21, значаjан укупни фактор утицаjности и висока позитивна
цитираност радова у водећим међународним часописима показуjу да jе квалитет
научних резултата др Вудраговић задовољаваjући за избор у звање ВИШИ
НАУЧНИ САРАДНИК.
6

Müller, O., Vudragović, A., Bı́lek, M., 2019. ҡHunting ghosts: the iconic stellar stream(s)
around NGC 5907 under scrutinyә, Astronomy and Astrophysics, 632, L13, pp. 5, doi:
10.1051/0004-6361/201937077
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Испуњеност услова за стицање предложеног научног звања на основу
коефициjената М.
МИНИМАЛНИ КВАНТИТАТИВНИ ЗАХТЕВИ ЗА СТИЦАЊЕ
НАУЧНОГ ЗВАЊА ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Диференциjални услов од првог избора у Неопходно
звање НАУЧНИ САРАДНИК до избора
у звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК

Остварено

5
4
1
5
5
Укупно

50

Oбавезни (1)
M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90

5
4
40
5
4

Oбавезни (2)
M11+M12+M21+M22+M23

30

× M21 =
× M23 =
× M34 =
× M63 =
× M64 =
укупно
× M21 =
× M23 =
укупно
× M21 =
× M23 =
укупно

40
12
0.5
5
1
58.5
40
12
52
40
12
52

Укупан износ и структура коефициjента М задовољаваjу критериjуме
за избор у вишег научног сарадника. Констатуjемо да су сви наведени
критериjуми у погледу броjа бодова за избор у звање ВИШИ НАУЧНИ
САРАДНИК испуњени.
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