
Назив института – факултета који подноси захтев:  

Астрономска опсерваторија у Београду 

 

 

РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ 

ЗВАЊА 

 

I. Општи подаци о кандидату 

Име и презиме:   Горан Дамљановић 

Година рођења:  1963. 

ЈМБГ:  1605963710014 

Назив институције у којој је кандидат стално запослен:  Астрономска 

опсерваторија у Београду 

Дипломирао: да, година:  1988. факултет: Природно-математички факултет, 

Универзитет у Београду 

Магистрирао: да, година:  1997. факултет: Математички факултет, 

Универзитет у Београду 

Докторирао: да, година: 2007. факултет: Математички факултет, 

Универзитет у Београду 

Постојеће научно звање:  Виши научни сарадник 

Научно звање које се тражи:  Научни саветник 

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:  19.03.2008. 

Виши научни сарадник:  23.12.2015. 

 

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 1                   10 10 0.60 

М21 28 8 224                   52.05 

М22     
М23 1 3 3 3.00 

М24     



М25     

М26     

М27     
М28а     

М28б     
М29а     

М29б     

М29в     

3. Зборници са међународних научних скупова (М30): 

М31 2 3.5 7 7.00 
М32 4 1.5 6 6.00 

М33       11 1 11 10.66 
М34       28 0.5 14 12.48 

М35     

М36     

4. Монографије националног значаја (М40): 

М41     
М42     

М43     

М44     
М45     

М46     
М47     

М48     
М49     

5. Радови у часописима националног значаја (М50): 

М51 

М52 

    
М52 3 1.5 4.5 4.07 

М53     
М54     

М55     

М56     
М57     

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

М61     
М62 1 1 1 1.00 
М63 7 1 7 6.39 

М64 6 0.2 1.2 1.17 

М65     
М66     

М67     
М68     

М69 

М70 

    

7. Одбрањена докторска дисертација (М70): 

М70     

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:    288.70 104.42 

 

Радови су експериментални (у природно-математичким наукама) и нормирана вредност 

резултата је рачуната тако да се са пуном тежином признају радови до 7 коаутора. За радове 

са више од 7 коаутора примењена је одговарајућа формула да би се добила нормирана 

вредност. Укупан износ и структура коефицијента М задовољавају критеријуме за избор др 

Горана Дамљановића у звање научни саветник. Констатујемо да су сви наведени критеријуми 

у погледу броја бодова за избор у звање НАУЧНИ САВЕТНИК испуњени. 

 

IV. Квалитативна оцена научног доприноса: 

 

1. Показатељи успеха у научном раду: 

 

  Горан Дамљановић је током научне каријере објавио укупно 263 рада, а од прошлог избора у 

звање виши научни сарадник 95 радова од којих су 30 у међународним часописима са SCI 

листе: 1 рад је категорије М21а, 28 категорије М21 и 1 категорије М23. Импакт фактор тих 30 

радова је 197,26. 

  Кандидат је био члан научног организационог одбора на следећим конференцијама: 

 XI Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (међународна), одржана у Бугарској, 14.–

18. маја 2018. године у граду Белоградчик, 

 XIX Serbian Astronomical Conference (национална), одржанe у Београду, 13. – 17. 

октобра 2020. године. 

 

  Има предавања по позиву и то на 3 међународне и једној националној конференцији: XI 

Bulgarian-Serbian Astronomical Conference (међународна, Белоградчик у Бугарској, 14.–18. маја 

2018. године), Sub-Regional European Committee - SREAC (међународна, Софија, Бугарска, 4.-

8. јуна 2019. године), XII Serbian-Bulgarian Astronomical Conference (међународна, Соко Бања, 

Србија, 25.-29. септембра 2020. године) и XIX Serbian Astronomical Conference (национална, 

Београд, 13.-17. октобра 2020. године). 

  Ангажован је током 2020. године од Чешке академије наука на евалуацији неколико радова 

њихових аутора (из астрометрије).    



  Члан је: Међународне астрономске уније (IAU, од 2009. године), Европског астрономског 

друштва (ЕАS, од 2012. године),  Еуро-азијског астрономског друштва (од 2020. године), 

Друштва астронома Србије (ДАС, члан је Управног одбора ДАС-а од 2011. до 2014. године), 

Националног комитета за астрономију (од 2011. до 2014. године) и Астрономског друштва 

„Руђер Бошковић“. Изабран је за члана Комисије 8, 19 и 31 IAU на XXVII генералном заседању 

у Рио де Жанеиру 2009. године.  

 

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

кадрова: 

  

  Од 2020.  године је члан уређивачког одбора часописа М23, Serbian Astronоmical  Journal.      

Био је у комисији за израду привременог павиљона за 1.4 м телескоп (Астрономске станице 

Видојевица) и постављање телескопа у тај објекат. Има заједничких радова са младима и 

докторандима (неколико радова са Миљаном Д. Јовановић којој је ментор на изради докторске 

тезе, Габријелом Марковић, и другима), и способан је да укључи младе истраживаче у научну 

проблематику. Од 2010. године је ангажован  као предавач из два предмета, Теорија Земљине 

ротације и Кинематички координатни систем и његове реализације, у оквиру докторских 

студија на Катедри за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду. Писао 

је о астрономским појавама за школске часописе, одржао низ предавања у школама, 

Истраживачкој станици Петница (код Ваљева) и на Народној опсерваторији (на Калемегдану), 

писао за домаће и стране новине, учествовао у ТВ емисијама, итд.  

Међународне активности кандидата обухватају: 

 Учешће на националном пројекту Аргентине „Sistemas de referencia para la astronomia y 

la geodesia“ (CONICET), при чему је био гостујући професор 1999. године на 

Националном универзитету у Ла Плати (Аргентина) где је провео два месеца. 

 Учешће на пројекту “CCD in der Geodaetischen Astronomie” 2001. године на Техничком 

универзитету у Бечу (Аустрија) где је провео шест месеци. 

 Боравио је месец дана 2014. године на Paris Observatory (Француска) где је сарађивао 

са колегом F.Taris у оквиру сателитског Gaia ESA пројекта.  

 Спољни сарадник Међународне организације за Земљину ротацију (IERS). 

 Учешће на пројекту “Investigation of visual double and multiple stars” од 2011. године до 

данас, у оквиру споразума о сарадњи између Српске академије наука и уметности и 

Бугарске академије наука (САНУ-БАН). 

 Руководио је пројектима “Observations of ICRF radio-sources visible in optical domain” 

(од 2014. до 2016. године) и “Study of ICRF radio-sources and fast variable astronomical 

objects” (од 2017. до 2019. године). Руководи актуелним пројектом “Gaia Celestial 

Reference Frame (CRF) and fast variable astronomical objects” (од 2020. до 2022. године), 

у оквиру споразума о сарадњи између САНУ-БАН. 

 Покрену је сарадњу са колегама из: Италије (2013. године, Osservatorio Astrofisico di 

Torino, у оквиру међународног Whole Earth Blazar Telescope – WEBT пројекта), са 

Институтом примењене астрономије Руске академије наука, Опсерваторијом у 

Николајеву (Украјина), Индије (са Dr. Alok Chandra Guota, Aryabhatta Research Institute 

of Observational Sciences – ARIES, Manora Peak, Nainital, од 2020. године), иницирао 

успостављање мини-мреже од 6 телескопа у региону Србија-Бугарска “Serbian-

Bulgarian mini-network telescopes” у оквиру међународног GAIA пројекта ради 

ефикаснијег посматрачког рада, учествовао на многим астрономским конференцијама. 

 



Руководио је израдом приправничког рада Предрага Јовановића (одбрањен 1996. 

године) и био члан комисије за одбрану приправничког рада Наташе Поповић 

(одбрањен 1997. године). Био је 2011. године члан комисије за избор Иване С. Милић у 

звање истраживач-сарадник и председник комисије 2013. године за избор Миљане Д. 

Јовановић у звање истраживач-сарадник.  

Био је рецензент за неколико радова послатих у часописе категорије М23.  

 

Руковођење: 

 

 Кандидат је ментор Миљани Д.  Јовановић  на изради докторске тезе “Повезивање 

GAIA система са ICRF системом преко R и V магнитуда изабраних квазара”, а тема је 

одобрена 2017. године на Математичком факултету Универзитета у Београду.  

 

 Два истраживача ангажована на пројекту ОН 176011 којим је кандидат руководио 2015. 

године су одбранила докторске дисертације: Милан Стојановић 2017. године и Ивана Милић 

Житник 2018. године. 

 

Кандидат је учествовао (и руководио) на следећим домаћим пројектима: 

 Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ОН 

176011 “Динамика и кинематика небеских тела и система” (руководилац 2015. године). 

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

дужина” (руководилац од 2014. до 2019. године), у оквиру пројекта ОН176011. 

 Руководилац теме “Посматрања квазара и двојних и вишеструких звезда” (од 2013. 

године) у оквиру САНУ пројекта “Динамика тела Сунчевог система”. 

 

3. Организација научног рада: 

 

  Кандидат је успешно руководио пројектом Министарства за просвету, науку и технолошки 

развој  ОН176011 “Динамика и кинематика небеских тела и система” 2015. године, поменутим 

међународним САНУ-БАН пројектима и поменутом темом у оквиру САНУ пројекта 

“Динамика тела Сунчевог система”.  

Кандидат је  

 значајно допринео раду Астрономске опсерваторије као члан тима за изградњу 

привременог павиљона за 1,4 m телескоп Астрономске станице на Видојевици,  

 пратио изградњу делова за 1,4 m телескоп за Астрономску станицу на Видојевици, 

 успешно је 2013. године организовао регионалну сарадњу “Serbian-Bulgarian mini-

network telescopes” у оквиру међународног програма Gaia.  

4. Квалитет научних резултата: 

 

  Кандидат има укупно 263 рада, а од избора у претходно звање виши научни сарадник 95 

радова. У међународним часописима категорија М21а – М23 има 30 радова и то: 

 

 1 рад M21a, у међународном часопису изванредних вредности, Nature (IF = 41.577 

2017.године), 

 28 радаова у врхунским међународним M21 часописима MNRAS (IF = 5.356, 15 радова), 

Astronomy and Astrophysics (IF = 5.636, 4 рада), The Astrophysical Journal (IF = 5.745, 6 



радова), The Astronomical Journal (IF = 5.838, 1 рад), The Astrophysical Journal Letters (IF 

= 5.487, 1 рад), Astrophysical Journal Supplement Series (IF = 7.950, 1 рад), 

 1 рад у међународном M23 часопису Astronomische Nachrichten (IF = 1.064 за 2019. 

годину). 

 

После избора у звање виши научни сарадник, укупан импакт фактор наведених 30 радова је 

197,260. 

Поред тога, објавио је још 62 рада који спадају у категорије М24 – М66, и 3 ван наведених 

категорија (у The Astronomer`s Telegram – ATel). Има и два каталога звезда (ILS, INDLS) у бази 

података The Strasbourg astronomical Data Center – CDS, који се могу наћи на адресама 

http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/cat/J/A+A/631/A145 и  

ftp://cdsarc.u-strasbg.fr/pub/cats/J/AN/341/8. 

 

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

цитираности. Према  подацима  који  су  доступни у ADS бази, у публикацијама има 131 рад 

од 1988. године. Они су укупно цитирани 516 пута, а без аутоцитата то је 416 пута, док је H–

индекс 13. Разлика од базе до базе (ADS, Scopus, Web of Science, итд.) потиче отуда што је у 

некој бази евидентирано мање радова него у другој. Наведени резултати потврђују његову 

самосталност и оригинални допринос научној проблематици којом се бави. 
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