Све испите предвиђене програмом докторских академских студија положила је са просечном
оценом 10.0, закључно са 2013. годином. Од 2017. године је у звању истраживач сарадник, које
је паузирано због коришћења трудничког и породиљског одсуства. Учествовала је и на FP7
пројекту Европске комисије BELISSIMA (BELgrade Initiative for Space Science, Instrumentation
and Modelling in Astrophysics, бр. уговора: 256772, координатор: др Срђан Самуровић). Од 2016.
ангажована је на пословима помоћника уредника у часопису Serbian Astronomical Journal.
Сарадник је у Истраживачкој станици Петница.
Докторску дисертацију под називом “Одређивање барионске функције масе за узорак блиских
галаксија”, урађену под руководством др Срђана Самуровића, одбранила је 29.09.2021. године
на Математичком факултету Универзитета у Београду.
2. Преглед научне активности др Милена Јовановића
На почетку бављења истраживањем кандидаткиња је била укључена у рад на процени
астроклиматских услова на Астрономској станици Видојевица, којом руководи Астрономска
опсерваторија, а и данас је повремено укључена у рад станице и испитивање инструмената на
њој. Од 2012. до 2014. године кандидаткиња је провела више месеци у Немачкој на AIP
институту (Leibniz-Institute for Astrophysics Potsdam) у оквиру пројекта Астрономске
опсерваторије BELISSIMA. Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила на
имплементацији софтверског канала за аутоматску обраду звезданих спектара високе резолуције
добијених на телескопу STELLA смештеног на Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наанарским острвима.
Одређивање масе елиптичних галаксија је било предмет проучавања у 2014. години, и то
коришћењем различитих објеката (tracers) за одређивање масе галаксија, приступа заснованог
на решавању Џинсове једначине, као и података који се добијају посматрањима зрачења халоа
галаксија у X-домену. Резултати рада на овој теми предмет су две наведене публикације:
Samurović, S., Vudragović, A., Jovanović, M. & Ćirković, M. M.: 2014, SerAJ, 188, 29, и Jovanović,
M., Vudragović, A. & Samurović, S.: 2017, PubAOB, 96, 245.
Научно-истраживачки рад кандидаткиње у оквиру докторске дисертације тицао се
првенствено одређивања количине барионске материје у галаксијама и њене расподеле, како
унутар самих галаксија, тако и унутар анализираног узорка галаксија. Анализа посматрачких
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података и одабир теоријских модела имала је за циљ формирање јединствене слике о
факторима који одређују посматрану динамику галаксија. Масе галаксија богатих гасом,
спиралних и неправилних, моделоване су користећи емисију неутралног водоника HI у линији
на таласној дужини од 21 cm из прегледа THINGS (Walter et al. 2008, AJ, 136, 2563). Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наод овог
тзв. касног типа галаксија које су притом довољно близу, изведене су ротационе криве високе
резолуције које се користе за добијање детаљних динамичких модела. Динамичко моделовање
ротационих кривих обухвата барионске компоненте, звезде и фракцију неутралног гаса, и
небарионску тамну материју.
На овај начин анализирана је галаксија NGC 2841, која је део THINGS узорка (Samurović,
Vudragović & Jovanović, 2015, MNRAS, 451, 4073), и са успехом је приликом динамичког
моделовања описана њена ротациона крива користећи два различита модела за профил тамне
материје (ISO, Jimenez et al. 2003, ApJ, 593, 622, и NFW, Navarro, Frenk & White, 1997, ApJ, 490,
493), као и алтернативни модел гравитације (Milgrom, 1983, ApJ, 270, 365). Даље, у самосталном
раду кандидаткиње (Jovanović, 2017, MNRAS, 469(3), 3564) у потпуности је заокружена
процедура динамичког моделовања ротационих кривих из THINGS података. Звездана
компонента се описује посматрањима из инфрацрвеног дела спектра са телескопа Spitzer,
неутрална фракција се добија директно из THINGS радио-посматрања, и користе се само
њутновски модели који подразумевају могуће присуство тамне материје. У овом раду се
параметар скалирања звездане компоненте, тзв. однос маса-сјај M/L, одређује на два начина:
оставља се слободним и тиме одређује управо из процедуре динамичког моделовања, или се
фиксира из еволуционих модела звезданих популација. Овако описана процедура примењена је
на све галаксије из THINGS узорка где је то било могуће да би се израчунале најбитније
компоненте галаксија које доприносе укупној динамичкој маси. Из добијених маса
појединачних компоненти галаксија су формиране функције расподеле маса унутар узорка, за
могуће комбинације модела тамне материје и односа M/L. Циљ је израчунавање барионске
функције масе (БФМ), која се добија сабирањем барионских чиниоца (звезда и гаса) за галаксије
из задатог распона галактичких маса. БФМ и друге функције расподела се упоређују са већим
узорком, који обухвата ширу Галактичку околину, и формиран је уз различите селекционе
ефекте (Papastergis et al., 2012, ApJ, 759, 138). Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наандидаткиња је анализирала и место наше
Галаксије на локалној и глобалној БФМ, и нашла да је Млечни пут изразито репрезентативан за
своје ближе окружење оличено у анализираном THINGS узорку, унутар којег пак постоје
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значајне разлике у расподели (барионске) материје у односу на поменути шири узорак
коришећен за поређење.
Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наандидаткиња је аутор или коаутор укупно дванаест рецензираних радова штампаних у
целости, укључујући и саопштења са конференција. Од тога су четири рада објављена у
међународним часописима са рецензијом: три М21 и један М23 категорије. Осам саопштења са
конференција рецензирано је и штампано у целости, једанаест у изводу, а на пет конференција
представила се постером (наведени у оквиру тачке 2.7) .

2. Елементи за квалитативну оцену научног доприноса др Милене Јовановић
Квалитет научних резултата
2.1. Научни ниво и значај резултата
Др Милена Јовановић се у току досадашњег рада бавила првенствено истраживањем
динамичких модела блиских галаксија, расподелом материје у њима као и унутар разматраног
узорка, што је и предмет њене докторске дисертације. Значај радова се огледа у квалитету
часописа у којима су објављени и који су од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије оцењени као врхунски међународни часописи. Посебно
се издваја самостални рад из докторске дисертације објављен у Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society.
У даљем тексту дата је анализа радова из категорије М20.
2.2. Анализа радова који кандидата квалификују у предложено научно звање (научни
сарадник)
1)

Samurović, S., Vudragović, A. & Jovanović, M.: 2015, Dark matter and MOND
dynamical models of the massive spiral galaxy NGC 2841, Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, Volume 451, Issue 4, p.4073-4085, DOI: 10.1093/mnras/stv1226, M21,
IF:4.952
На примеру галаксије NGC 2841 из THINGS узорка успешно је моделована
изведена динамичка маса (ротациона крива) користећи посматран сјај звезда као
показатељ звездане масе, интегрисани интензитет HI линије као показатељ масе

4

неутралног гаса заједно са моделима тамне материје (ISO и NFW), као и три
верзије модела алтернативне теорије гравитације (MOND). У овом раду се
параметар скалирања звездане компоненте, тзв. однос маса-сјај M/L одређује на
два начина: оставља се слободним и тиме одређује управо из процедуре
динамичког моделовања, или се фиксира из еволуционих модела звезданих
популација. Модели са тамном материјом могу да објасне добијену ротациону
криву, док је од MOND модела стандардни дао најбоље резултате. Модели
звезданих популација дају најбоље резултате у комбинацији са Кроупином
иницијалном функцијом масе. У овом раду су први пут тестиране методе и
концепти на којима се заснива даљи рад кандидаткиње нарочито разрађен у
оквиру докторске дисертације.
2)

Jovanović, Milena: 2017, Two regimes of galaxy dynamics: mass models of NGC 5055
and DDO 154, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 469, Issue 3,
p.3564-3575, DOI: 10.1093/mnras/stx1009, M21, IF:5.194
У овом раду, користећи даље THINGS узорак, анализирају се два типична
динамичка режима за галаксије касног типа, и то на примеру галаксија NGC 5055
и DDO 154 као представника великих спиралних, односно неправилних галаксија,
респективно. Динамички модели добијени су (слично као и у раду 1) користећи
самостално изведене ротационе криве као показатељ укупне динамичке масе, уз
процену звездане масе из инфрацрвених посматрања и масу неутралног гаса из
радио зрачења, овог пута ослањајући се само на њутновске моделе (који укључују
тамну материју). Добијена је маса датих галаксија, и то звездана (маса диска и
централног овала), маса гаса, укупна барионска маса, маса тамне материје до
последњег посматраног радијуса, укупна динамичка маса, као и најбољи однос
маса-сјај M/L, параметри тамне материје, барионска фракција и способност
задржавања бариона за ове две галаксије. Код динамичких модела коришћен је
како слободан, тако и фиксиран однос маса-сјај M/L из еволуционих модела. Овде
је представљена метода за процену највероватнијег M/L из великог скупа
еволуционих модела базираних на различитим претпоставкама, које укључују и
иницијалне функције масе. Закључено је да ISO модел тамне материје заједно са
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слободним параметром

M/L најбоље описује ротационе криве, док су од

еволуционих модела најбољи они засновани на раду Into & Portinari, 2013, и
Кроупиној иницијалној функцији масе. Анализирани су и модели који
подразумевају радијални тренд у параметру скалирања M/L.
3)

Vudragović, A., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2016, Full stellar kinematical profiles
of central parts of nearby galaxies, Astronomy & Astrophysics, Volume 593, id.A40, 15 pp.,
DOI:10.1051/0004-6361/201527215, M21, IF:5.014 (Vudragović, A., Samurović, S. &
Jovanović, M.: 2016, VizieR Online Data Catalog: Kinematical profiles of nearby galaxies
(Vudragovic+, 2016), VizieR On-line Data Catalog: J/A+A/593/A40. Оригинално објављен
у: 2016A&A...593A..40V)
Овај рад представља највећи каталог детаљно одређене звездане кинематике
централних делова блиских галаксија користећи ALFALFA i SDSS посматрања.
Овде добијена функција расподеле брзине дуж линије вида (LOSVD) и њен утицај
на дисперзију брзине указује да гаусовска функција која се обично користи
прецењује виријалну масу, и такође да систематска грешка у одређивању
дисперзије брзине потиче првенствено од коришћења синтетичких база звезданих
спектара уместо емпиријских.

4)

Samurović, S., Vudragović, A., Jovanović, M. & Ćirković, M. M.: 2014, Low Dark
Matter Content of the Nearby Early-Type Galaxy NGC 821, Serbian Astronomical Journal,
vol. 188, pp. 29-36, DOI: 10.2298/SAJ1488029S, M23, IF:0.704
Анализирана је кинематика и динамика блиске галаксије раног типа NGC 821
користећи њене планетарне маглине и збијена јата. Џинсова једначина са
константним односом маса-сјај успешно објашњава посматрану кинематику, а
добијени однос маса-сјај M/L указује на галаксију без значајних количина тамне
материје, што је резултат у контрадикцији са доминантном ΛCDM парадигмом.
MOND модели у овом случају боље су описивали податке, што указује на објекат
који може бити коришћен за тестирање актуелних модела гравитације и
формирања галаксија.
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2.3. Утицајност и цитираност резултата
Утицај научних резултата кандидата се огледа у броју цитата који су дати у прилогу о
цитираности. Према бази The SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS), за 12 објављених
радова, кандидаткиња има 25 цитата у 22 рада, од чега је 1 аутоцитат, а H–индекс износи 3.индекс износи 3.
Према подацима који су доступни у бази Web of Science, 4 рада у категорији М21–индекс износи 3.М23
кандидаткиње су цитирани укупно 10 пута у 7 радова, од чега 4 пута изузимајући аутоцитате
свих аутора, а H–индекс износи 3.индекс је 3.
ADS:
H-index: 3
i10-index: 1
Хетероцитати 4 рада из М20 категорије доступна у бази Web of Science дати су у продужетку.
- Vudragović, A., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2016, Full stellar kinematical profiles of
central parts of nearby galaxies, Astronomy & Astrophysics, Volume 593, id.A40, 15 pp. је
цитиран у:


Dabringhausen, J., Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наroupa, P., Famaey, B. & Fellhauer, M.: 2016, Understanding the internal
dynamics of elliptical galaxies without non-baryonic dark matter, Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, Volume 463, Issue 2, p.1865-1880.
- Jovanović, Milena: 2017, Two regimes of galaxy dynamics: mass models of NGC 5055 and
DDO 154, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 469, Issue 3, p.35643575 је цитиран у:



Leung, T. Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила на. D., Riechers, D. A., Baker, A. J. et al.: 2019, The ISM Properties and Gas
Kinematics of a Redshift 3 Massive Dusty Star-forming Galaxy, The Astrophysical Journal,
Volume 871, Issue 1, article id. 85, pp. (2019).



Stojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саković, N., Vukotić, B. & Ćirković, M. M.: 2019, Habitability of Galaxies and the
Application of Merger Trees in Astrobiology, Serbian Astronomical Journal, vol. 198, pp. 2543.



Samurović, S.: 2019, Dark Matter in Massive Early-Type Galaxies: 100 Years of the Jeans
Equations, Serbian Astronomical Journal, vol. 199, pp. 1-21.
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2.4. Параметри квалитета часописа
Кандидаткиња је објавила 4 рада у међународним часописима категорије М21 –индекс износи 3. М23 и то:




3 рада у врхунским (М21) међународним часописима Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society (два рада, IF = 5,194 и 4,952) и Astronomy & Astrophysics (један рад,
IF =5,014), и
1 рад у међународном (М23) часопису Serbian Astronomical Journal (IF = 0,704).

Поред тога објавила је још 1 рад у М33, 7 радова у М63 категорији и 3 извода у М34 и 8 у М64
категорији.
Укупан импакт фактор објављених радова је 15,864.
2.5. Педагошки рад
Кандидаткиња учествује као предавач и спољни сарадник на семинарима Истраживачке
станице Петница, Астрономија 1 и 2, од 2016. године до данас.
2.6. Међународна сарадња
Др Милена Јовановић је успоставила успешну сарадњу са Лајбницовим астрофизичким
институтом из Потсдама, Немачка (AIP), током које је више пута боравила на овом институту у
трајању од месец дана до неколико месеци (јун-август 2012, август 2014. године). Такође је
похађала конференцију Потсдаму (јун 2013. године) у организацији групе са којом је сарађивала
под вођством проф. др Клауса Штросмајера (Prof. Dr. Kандидаткиња је током боравка у Потсдаму радила наlaus Strassmeier) и др Михаела Вебера
(Dr. Michael Weber). Током ових посета радила је на имплементацији аутоматског софтвера за
екстракцију физичких параметра који описују звезду из спектара високе резолуције добијених
на телескопу STELLA.

2.7. Учешће на школама и конференцијама
Кандидаткиња је учествовала је на 13 школа, конференција и радионица, од којих је 8 било
међународног карактера, и овде их све набрајамо (међународне су означене са "*"):



Cosmology and Particle Physics Beyond Standard Model, 29. јун-1. јул 2011, Доњи
Милановац, Србија*
XVI National Conference of Astronomers of Serbia, 10-12. октобар 2011, Београд, Србија
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BELISSIMA Workshop: Science with 1.5m telescopes, 13-15. октобар 2011, Београд, Србија*
International BELISSIMA Conference: Future Science with Metre–class Тelescopeselescopes, 18-21.
септембар 2012, Београд, Србија*
Thinkshop 10: High-resolution optical spectroscopy – From instruments to astrophysical
models, 28-31. мај 2013, Потсдам, Немачка*
Awareness Conference: Hot Topics in Astrophysics, 24-28. септембар 2013, Букурешт,
Румунија*
XVII National Conference of Astronomers of Serbia, септембар 2014, Београд, Србија
European Week of Astronomy and Space Science (EWASS) 2015, 22-26. јун 2015, Ла Лагуна,
Тенерифе, Канарска острва, Шпанија*
Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milanković Telescope, 6-7. јун 2016,
Видојевица (Прокупље), Србија
European Week of Astronomy and Space Science (EWASS) 2016, 4-8. јул 2016, Атина, Грчка*
XVIII Serbian Astronomical Conference, 17-21. октобар 2017, Београд, Србија
XIX Serbian Astronomical Conference, 13-17. октобар 2020, Београд, Србија
Summer School in Statistics for Astronomers, 1-5. јун 2021, Penn State, САД (виртуелно)*

На следећих пет конференција представила се постером (радови са ових скупова који су
штампани у целости означени су са "*"):








Jovanovic, M., Weber, M., Allende Prieto, C.: 2012, PARSES/FERRE Pipeline for Determining
the Stellar Parameters, International BELISSIMA Conference: Future Science with Metre–индекс износи 3.
class Тelescopes, 18-21. септембар 2012, Београд, Србија*
Weber, M., Allende Prieto, C., Steffen, M., Jovanovich, M. and the GES-Consortium: 2013,
The STELLA parameter pipeline in the Gaia-ESO survey, Science Advisory Board visit at AIP,
2013, AIP, Потсдам, Немачка
Jovanovic, M, Vudragovic, A., Samurovic, S.: 2015, Dynamical modelling of NGC 2841,
European Week of Astronomy and Space Science (EWASS) 2015, 22-26. јун 2015, Ла Лагуна,
Тенерифе, Канарска острва, Шпанија
Jovanović, M., Samurović, S. & Vudragović, A.: 2016, Dynamical modelling of NGC 2841,
Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milanković Telescope, 6-7. јун 2016,
Видојевица (Прокупље), Србија*
Jovanovic, M.: 2016, Dynamical modelling and baryonic content of NGC 5055 and DDO 154,
European Week of Astronomy and Space Science (EWASS) 2016, 4-8. јул 2016, Атина, Грчка

3. Нормирање броја коауторских радова, патената и техничких решења
Свуда где је било потребно нормирање поена то је и урађено. Сви радови на којима је
кандидаткиња била водећи аутор или коаутор укључују обраду посматрања и теоријско
моделовање и немају више од седам (7) коаутора тако да се рачунају са пуним бројем бодова. У
списку радова као и у табели дата је нормирана вредност.
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4. Руковођење и учешће у пројектима, потпројектима и пројектним задацима
Међународне активности кандидаткиње обухватају:
 учешће на пројекту FP7 Европске комисије “BELISSIMA –индекс износи 3. BELgrade Initiative for Space
Science, Instrumentation and Modelling in Astrophysics” од 2010. до 2016. године.
 боравак на студентској пракси на институту AIP (Astrophysical Institute Potsdam) у
Потсдаму, Немачка, финансиране у оквиру пројекта BELISSIMA у више наврата у
периоду од 2012. до 2014. године.
Кандидаткиња је учествовала на следећим домаћим пројектима:
 пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
ОН176021 “Видљива и невидљива материја у блиским галаксијама: теорија и
посматрања” (фебруар 2011–индекс износи 3.децембар 2019), руководилац др Срђан Самуровић,
 потпројекат “Проучавање блазара” (март 2014 –индекс износи 3. децембар 2019), у оквиру постојећег
пројекта ОН176021, руководилац др Оливер Винце,
 потпројекат “Посматрања блиских галаксија” (новембар 2018 –индекс износи 3. децембар 2019), у оквиру
постојећег пројекта ОН176021, руководилац др Ана Вудраговић.

5. Активност у научним и научно-стручним друштвима
5.1. Организација научних скупова и чланство у научно-стручним друштвима
Била је члан локалног организационог одбора на следећим конференцијама:
 XVI Национална конференција астронома Србије, одржана у Београду, 10–индекс износи 3.
12.10.2011.
 BELISSIMA Workshop: Science with 1.5 m telescopes, одржана у Београду, 13–индекс износи 3.
14.10.2011.
 International BELISSIMA Conference: Future Science with Metre–class Telescopes,
одржана у Београду, 18–индекс износи 3.21.09.2012.
 First Light of the Milanković Тelescopeselescope, одржана на Видојевици (Прокупље), 06–индекс износи 3.
07.06.2016.
 Астрономија у Србији и Србија у Међународној астрономској унији, одржана у
Београду, 16. маја 2019. године.
Др Милена Јовановић је члан Друштва астронома Србије и European Astronomical Society.
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6. Утицај научних резултата
Утицајност и цитираност научних резултата је приказана у одељку 2.3.

7. Елементи за квантитативну оцену научног доприноса др Милeнe Јовановићнeнe Јовановић Јовановић
7.1. Научноистраживачки резултати - списак научних радова кандидата



Радови у врхунским међународним часописима (М21):

број резултата

вредност

нормирана вредност

3

8,00

24,00

1) Samurović, S., Vudragović, A. & Jovanović, M.: 2015, Dark matter and MOND dynamical
models of the massive spiral galaxy NGC 2841, Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society, Volume 451, Issue 4, p.4073-4085, (IF:4.952, 1 аутоцитат).
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
2) Vudragović, A., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2016, Full stellar kinematical profiles of
central parts of nearby galaxies, Astronomy & Astrophysics, Volume 593, id.A40, 15 pp.,
(IF2013=5,014 , 3 хетероцитата).
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
3) Jovanović, Milena: 2017, Two regimes of galaxy dynamics: mass models of NGC 5055 and
DDO 154, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Volume 469, Issue 3, p.35643575, (IF:5.194, 3 хетероцитата).
- Овај самостални рад припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
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Радови у међународним часописима (М23):

број резултата

вредност

нормирана вредност

1

3,00

3,00

4) Samurović, S., Vudragović, A., Jovanović, M. & Ćirković, M. M.: 2014, Low Dark Matter
Content of the Nearby Early-Type Galaxy NGC 821, Serbian Astronomical Journal, vol. 188,
pp. 29-36, (IF:0.704, 3 хетероцитата).
- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.



Уређивање међународног научног часописа (М29а):

број резултата

вредност

нормирана вредност

6

1,50

9,00

Кандидаткиња Милена Јовановић обавља послове помоћника уредника у часопису од
међународног значаја категорије М23, Serbian Astronomical Journal, од 2016. до данас.


Саопштењa са међународног скупа штампанa у целини (М33):

број резултата

вредност

нормирана вредност

1

1,00

1,00

5) Jovanovic, M., Weber, M. & Allende Prieto, C.: 2013, Parses Pipeline For Determining The
Stellar Parameters, Proceedings of the International BELISSIMA Conference Future Science
With Metre-Class Telescopes, September 18-21 2012, Belgrade, Serbia, Publications of the
Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 92, pp. 169-174.
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
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Саопштење са међународног скупа штампано у изводу (М34):

број резултата

вредност

нормирана вредност

3

0,50

1,50

6) Jovanovic, M., Weber, M., Allende Prieto, C.: 2012, PARSES/FERRE Pipeline for Determining
the Stellar Parameters, Abstract Book of the International BELISSIMA Conference: Future
Science with Metre-Class Telescopes, September 18-21 2012, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
7) Jovanovic, M, Vudragovic, A., Samurovic, S.: 2015, Dynamical modelling of NGC 2841,

Abstract Book of EWASS 2015 (European Week of Astronomy and Space Sciences), June 2226 2015, La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain, Section 3 - Decunstructing Massive
Galaxy Formation, Abstract Number 1250.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
8) Jovanovic, M.: 2016, Dynamical modelling and baryonic content of NGC 5055 and DDO 154,

Abstract Book of EWASS 2016 (European Week of Astronomy and Space Sciences), July 4-8
2016, Athens, Greece.
- Овај извод са 1 аутором припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.



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

број резултата

вредност

нормирана вредност

7

1,00

7,00

9) Jovanović, M., Stojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саanović, M., Martinović, N., Bogosavljе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саević, M., Smolić, I. & Acković, B.:
2012, Astronomical Station Vidojevica: Astro-Climate –индекс износи 3. Proceedings of the XVI National
Conference of Astronomers of Serbia, October 10-12 2011, Publications of the Astronomical
Observatory of Belgrade, vol. 91, pp. 83-88.
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- Овај рад са 6 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
10) Jovanović, M., Samurović, S. & Vudragović, A.: 2016, Dynamical Modelling of NGC 2841,
Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milankovic Telescope, Vidojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саevica
(Prokupljе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe), June 6-7 2016, CDROM, ISBN 978-86-80019-75-8.
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
11) Jovanović, M., Vudragović, A. & Samurović, S.: 2017, Mass estimation of the elliptical galaxy
NGC 5846, Proceedings of the XVII National Conference of Astronomers of Serbia, September
23-27 2014, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 96, pp. 245-250.
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
12) Vudragović, A., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2017, Implications of the kinematics on the
chemical and dynamical properties of nearby elliptical galaxies, Proceedings of the XVII
National Conference of Astronomers of Serbia, September 23-27 2014, Publications of the
Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 96, pp. 303-308.
- Овај рад са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
13) Vudragović, A., Vince, O., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2018, Near-infrared photometry of
the nearby spiral galaxy NGC 2841, Proceedings of the XVIII Serbian Astronomical
Conference, October 17-21 2017, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade,
vol. 98, pp. 349-352.
- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
14) Jovanović, M., Samurović, S., Ćirković, M. M. & Vudragović, A.: 2021, Dynamical Modeling
of Nearby Galaxies, Proceedings of the XIX Serbian Astronomical Conference, October 13-17
2020, Belgrade, Serbia, Publications of the Astronomical Observatory of Belgrade, vol. 100, pp.
247-252.
- Овај рад са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
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15) Vudragović, A., Bilek, M., Muller, O., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2021, Testing the

Performance of the Milankovic Telescope, Proceedings of the XIX Serbian Astronomical
Conference, October 13-17 2020, Belgrade, Serbia, Publications of the Astronomical
Observatory of Belgrade, vol. 100, pp. 169-174.
- Овај рад са 5 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.



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

број резултата

вредност

нормирана вредност

8

0,20

1,60

16) Jovanović, M., Stojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саanović, M. & Martinović, N..: 2011, Astronomical Station Vidojevica:
Astro-Climate, Abstract Book of the XVI National Conference of Astronomers of Serbia,
October 10-12 2011, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
17) Jovanović, M., Vudragović, A. & Samurović, S.: 2014, Mass Estimation of the Elliptical

Galaxy NGC 5846, Abstract Book of the XVII National Conference of Astronomers of Serbia,
September 23-27 2014, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
18) Vudragović, A., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2014, Implications of the Kinematics on the
Chemical and Dynamical Properties of Nearby Elliptical Galaxies, Abstract Book of the XVII
National Conference of Astronomers of Serbia, September 23-27 2014, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
19) Jovanović, M., Samurović, S. & Vudragović, A.: 2016, Dynamical modelling of NGC 2841,

Abstract Book of the Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milanković Telescope,
June 6-7 2016, Vidojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саevica (Prokupljе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe), Serbia.
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- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
20) Samurović, S., Vudragović, A. & Jovanović, M.: 2016, Full Stellar Kinematical Profiles of

Central Parts of Nearby Galaxies, Abstract Book of the Second BELISSIMA Workshop: First
Light of the Milanković Telescope, June 6-7 2016, Vidojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саevica (Prokupljе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe), Serbia.
- Овај извод са 3 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
21) Vudragović, A., Vince, O., Samurović, S., & Jovanović, M.: 2017, Near-Infrared Photometry

of the Nearby Spiral Galaxy NGC 2841, Abstract Book of the XVIII Serbian Astronomical
Conference, October 17-21 2017, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
22) Jovanović, M.: 2020, Dynamical Modeling of the Nearby Galaxies, Abstract Book of the XIX

Serbian Astronomical Conference, October 13-17 2020, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 1 аутором припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.
23) Vudragović, A.,, Bilek, M., Samurović, S. & Jovanović, M.: 2020, Testing the Performance of

the Milanković Telescope, Abstract Book of the XIX Serbian Astronomical Conference,
October 13-17 2020, Belgrade, Serbia.
- Овај извод са 4 коаутора припада групи експерименталних радова у природноматематичким наукама и као такав не подлеже нормирању.



Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја (М66):

број резултата

вредност

нормирана вредност

1

1,00

0,62

24) Samurović, S., Jurkovic, M. I., Jovanović, M., Martinović, N., Stojе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саanović, M. & Jovanović, M.
D. –индекс износи 3. CDROM: Proceedings of Second BELISSIMA Workshop: First Light of the Milanković
Telescope –индекс износи 3. Astronomical Observatory Belgrade, 2016.
- Ова ставка подлеже нормирању по формули: K/(1+0,2(n-3)), за n=6, и број поена износи
0,62.
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Одбрањена докторска дисертација (М70):

број резултата

вредност

нормирана вредност

1

6,00

6,00

25) Јовановић, M.: 2021, Одређивање барионске функције масе за узорак блиских галаксија,
докторска

дисертација

одбрањена

на

29.09.2021. на

Математичком

факултету

Универзитета у Београду, доступно на линку:
http://www.math.rs/cp/67/izvestajе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саi-komisijе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe-o-oceni-doktorske-disertacijе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe-i-doktorskadisertacijе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саa/poincare.matf.bg.ac.rs/~matf/disertacijе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саe/
Doktorska_disertacijе о научно-истраживачком раду кандидата, а у складу саa_Jovanovic_Milena.pdf

7.2. Врста и квантификација индивидуалних научноистраживачких резултата

Ознак
а

Број

Вредност

Укупна вредност

Нормирана вредност

врсте

резултат

појединачног

резултата по

резултата по

резул

а

резултата

категорији

категорији

тата
1.

Монографије, монографске студије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације међународног значаја (уз доношење на увид) (М10):

2.

M11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
Радови објављени у научним часописима међународног значаја, научна критика; уређивање
часописа (М20):
М21а
М21
М22

3

8

24
17

24,00

3.

М23
1
3
3
М24
М25
М26
М27
М28а
М28б
М29а
6
1,5
9
М29б
М29в
Зборници са међународних научних скупова (М30):

4.

М31
М32
М33
1
1
М34
3
0,5
М35
М36
Mонографије националног значаја (М40):

5.

М41
М42
М43
М44
М45
М46
М47
М48
М49
Радови у часописима националног значаја (М50):

6.

М51
М52
М53
М54
М55
М56
М57
Предавања по позиву на скуповима националног значаја (М60):

7.

М61
М62
М63
7
1
М64
8
0,2
М65
М66
1
1
М67
М68
М69
Одбрањена докторска дисертација (М70):

8.

М70
1
Техничка решења (М80):

1
1,5

6

М81
М82
18

3,00

9,00

1,00
1,50

7
1,6

7,00
1,60

1

0,62

6

6,00

9.

М83
М84
М85
М86
М87
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:
54,10
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УКУПНО
НОРМИРАНО:
53,72

7.3. Поређење оствареног резултата са минималним условима потребним за избор у
звање научног сарадника

Укупно
М10+М20+М31+М32+М33+М41+М42
М11+М12+М21+М22+М23

Потребно

Остварено

:
16
10
6

:
53,72
37,00
27,00

Увидом у приложену документацију кандидаткиње др Милене Јовановић види се да је
остварен укупан број поена 54,10, односно нормирано 53,72, значајно више од потребних
16. У категорији Обавезни (1) остварила је 37,00 поена (неопходно 10), а у категорији
Обавезни (2) остварила је 27,00 поена (неопходно 6). На основу наведеног може се
закључити да др Милена Јовановић испуњава услове одређене Правилником о стицању
истраживачких и научних звања за избор у звање научни сарадник.

20

