НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ
Комисија за припрему извештаја у саставу:
1. Проф. др Недељко Манојловић, ванредни професор за ужу научну област
Фармацеутска анализа Факултета медицинских наука у Крагујевцу, председник
2. Проф. др Владимир Јаковљевић, редовни професор за ужу научну област
Физиологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
3. Проф. др Слободан Новокмет, ванредни професор за ужу научну област
Фармацеутска биотехнологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу, члан
изабрана одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу броj
01-4359/8-3 од 26.04.2016. године, размотрила је пријаве на конкурс за избор асистента у
настави за ужу научну област Фармацеутска анализа објављен у новинама „Послови“ од
27.04.2016. године.
На основу увида у конкурсну документацију, Комисија доноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
На расписани конкурс за сарадника у звањe асистента пријавио се 1 (један) кандидат:
1. дипл. фармацеут Јовица Томовић
Пријављени кандидат испуњава услове за избор предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

КАНДИДАТ 1: дипл. фармацеут Јовица Томовић
1. Биографски подаци
Рођен 20.01.1987. године у Пећи. Интегрисане академске студије фармације на
Медицинском факултету Универзитета у Крагујевцу уписао је 2005/2006. године, а
дипломирао 22.03.2010. године са просечном оценом 8,43 (осам и 43/100). Докторске
академске студије је уписао школске 2011/12. године на Факултету медицинских наука у
Крагујевцу – изборно подручје: Клиничка и експериментална фармакологија. Положило је
све испите предвиђене планом и програмом докторских академских студија са просечном
оценом 8,83 (осам и 83/100). Усмени докторски испит је положио 19.06.2015. године
оценом 8 (осам). Пријавио је тему за израду докторске дисертације под насловом
“Испитивање антиоксидативне и антитуморске активности екстраката три одабране врсте
лишајева Cladonia subulata, Pleurosticta acetabulum и Physcia semipinnata” на коју је Веће
за медицинске науке Универзитета у Крагујевцу дало сагласност одлуком IV-03-268/17 од
13.04.2016. године на Извештај комисије о оцени научне заснованости теме и именовало
ментора докторске дисертације, проф. др Недељка Манојловића. Похађао је више
акредитованих курсева континуиране едукације из области медицине и фармације.
Завршио је приправнички стаж и положио стручни испит за здравствене раднике са ВССМинистарство здравља Републике. Рад у ЗУ Апотека „Нана+“ као одговорни фармацеут.
Био је запослен у Средњој медицинској школи са домом ученика Сестре Нинковић као
професор на предметима Медицинска биохемија и Фармацеутска хемија. Од 22.05.2014
године је запослен као сарадник у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа
Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Учествује у извођењу наставе на
интегрисаним академским студијама фармације. Активно се бави научноистраживачким
радом везаним за изучавање хемијског састава и биолошких активности различитих
биљака и лишајева. Познаје енглески и руски језик као и рад на рачунарима.
2. Подаци о објављеним радовима
2.1.Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и
картографске публикације међународног значаја (категорија M10)
2.1.1. Нема
2.2.Радови објављени у научним часописима међународног значаја (категорија М20)
2.2.1. Boskovic M, Djokovic J, Grubor I, Guzvic V, Jakovljevic B, Jurisevic M, Ljubisic
D, Mijajlovic M, Milicevic I, Milovanovic M, Nikolic L, Nikolic M, Peric S,
Petrovic A, Petrovic J, Radonjic K, Simonovic L, Simovic M, Stojanovic S, Stojic
I, Tomovic J, Vranic S, Vucicevic K, Zdravkovic A, Jankovic S., PhD students'
awareness of research misconduct. J. Empir. Res. Hum. Res. Ethics. 2013;
8(2):163-164. (M21- 8 бода)
2.2.2. Marija Bursać-Mitrović, Dragan R Milovanović, Radoslav Mitić,Danijela
Jovanović, Miroslav Sovrlić, Perica Vasiljević, Jovica Tomović, Nedeljko
Manojlović. Effects of L-ascorbic acid and alpha-tocopherol on biochemical
parameters of swimming-induced oxidative stress in serum of guinea pigs. African

Journal of Traditional, Complementary, and Alternative Medicines 2016;
13(4):29-33. DOI: 10.21010/ajtcam.v13i4.5, (M23- 3 бода)
2.3.Зборници међународних научних скупова (категорија М30)
2.3.1. Нема
2.4.Националне монографије, тематски зборници, лексикографске и картографске
публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе,
библиографске публикације (категорија М40)
2.4.1. Нема
2.5.Часописи националног значаја (категорија М50)
2.5.1. Tomović J, Rančić A, Vasiljević P, Mašković P, Živanović S, Manojlović N,
Sovrlić M. Antioxidant activity of lichen Cetraria Aculeata. Praxis Medica 2015;
44(1): 107-113. (M52 -1.5 бод)
2.5.2. Rančić A, Tomović J, Vasiljević P, Aleksić M, Jušković M, Najman S,
Manojlović N. Effects of the Toluene and Methanol Extract of Senna (Cassia
angustifolia Vahl ) on viability and proliferation HeLa cells. Praxis Medica 2015;
44(4): 1-4. (M52 -1.5 бод)
2.6.Зборници скупова националног значаја категорија (М60)
2.6.1. Nedeljko Manojlović, Branko Ranković, Marijana Kosanić, Perica Vasiljević,
Selena Rančić, Pavle Mašković, Jovica Tomović, Miroslav Sovrlic. HPLC
ANALIZA I ANTIMIKROBNA AKTIVNOST BIOLOŠKI AKTIVNIH JEDINJENJA
IZOLOVANIH IZ LIŠAJA Hypogymnia physodes. XXI savetovanjе o

biotehnologiji sa medjunarodnim učešćem (Agronomski fakultet, Čačak, 11-12
mart, 2016. -rad publikovan u celini). Zbornik radova: Vol 21. (24) 2016 pp. 717724. (М63- 0.5 бода)
2.7.Магистарске и докторске тезе (категорија М70)
2.7.1. Нема
2.8.Техничка и развојна решења (категорија М80)
2.8.1. Нема
2.9.Патенти, ауторске изложбе, тестови (категорија М90)
2.9.1. Нема
3. Преглед и мишљење о досадашњем научном и педагошком раду кандидата
Кандидат дипл. фармацеут Јовица Томовић је приложио 6 (шест) радова од тога:
два рада у целини у часопису од међународног значаја: један рад из категорије М21(8
бодова), један рад из категорије М23 (3 бода), два рада у целини у часопису од
националног значаја из категорије М52 (2x1.5 бода) на енглеском језику од којих је на
једном први аутор, и један рад у целини публикован на националном конгресу из
категорије М63 (0.5 бода). На основу до сада објављених радова има 14.5 бодова. Студент
је треће године академских докторских студија Факултета медицинских наука

Универзитета у Крагујевцу. Као сарадник у настави (oд 22.05.2014 године) за ужу научну
област Фармацеутска анализа, учествује у извођењу наставе на интегрисаним академским
студијама фармације Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу на
предметима: Лабораторијски експерименти у фармацији, Природни производи и
медицина, Фармацеутска анализа и спектроскопија и Фармацеутска и биолошка хемија 2.
4. Мишљење о исуњености осталих услова за рад прописаних Законом о високом
образовању Статутом Факултета медицинских наука
Кандидат дипл. фармацеут Јовица Томовић, испуњава све остале услове за избор у
звање асистента предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета
медицинских наука: има просечну оцену већу од осам, студент је Академских докторских
студија, има смисао за наставни рад (педагошко искуство), објављен најмање један рад у
целини у стручном или научном часопису са рецензијом као први аутор.

ЗАКЉУЧАК
На основу свих наведених чињеница, Комисија је закључила да према Закону о
високом образовању и Статуту Факултета медицинских наука у Крагујевцу, пријављени
кандидат дипл. фармацеут Јовица Томовић испуњава услове за избор у звање асистента за
ужу научну област Фармацеутска анализа.
На основу конкурсне документације пријављеног кандидата, Комисија предлаже
Наставно-научном већу Факултета медицинских наука да изабере дипл. фармацеута
Јовицу Томовића у звање асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа, јер
испуњава све Законом и Статутом предвиђене услове.

У Крагујевцу .
23.05.2016.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1. Проф. др Недељко Манојловић– председник
ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска
анализа Факултета медицинских наука у Крагујевцу

___________________________________________
2. Проф. др Владимир Јаковљевић– члан
редовни професор за ужу научну област Физиологија
Факултета медицинских наука у Крагујевцу
____________________________________________
3. Проф. др Слободан Новокмет– члан
ванредни професор за ужу научну област Фармацеутска
биотехнологија Факултета медицинских наука у Крагујевцу
____________________________________________

Упоредна табела пријављених кандидата
Име и презиме

дипл. фармацеут Јовица Томовић
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Просечна оцена
8,43
Уписане академске докторске
Да
студије
Смисао за наставни рад (педагошко
Да
искуство)
Објављен најмање један рад у
Да
целини у стручном или научном
часопису са рецензијом као први
аутор
Завршену одговарајућу
Није од значаја
спецјализацију (за поједине предмете
дефинисане Статутом)
Испуњени законски услови
Да
ДОПУНСКИ УСЛОВИ
Одбрањена докторска теза
Не
Положен усмени докторантски
Да
испит/ одбрањен магистарски рад
Број бодова на основу објављених
14.5
радова
Дужина студирања
4 године и 5 месеци
Уже научно подручје
Клиничка и експериментална
фармакологија
Досадашњи
сарадник у настави за
Остало
ужу научну област Фармацеутска
анализа

