Наставно-научном већу
Факултета медицинских наука
Универзитета у Крагујевцу
(Свака рубрика мора бити попуњена)
(Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена)

I

ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

1. Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке:
Одлука декана Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу број 01-575 од 21.01.2019. године
2. Датум и место објављивања конкурса:
30.01.2019. године лист „Послови”
3. Број сарадника који се бира, звање и назив уже научне области за коју је расписан конкурс:
Један сарадник у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа
4. Састав комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже научне области за коју је изабран у
звање и установа у којој је члан комисије запослен:
проф. др Недељко Манојловић, редовни професор за ужу научну област Фармацеутска анализа Факултета медицинских
наука у Крагујевцу
проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор за ужу научну област Инфективне болести Факултета медицинских наука у
Крагујевцу
доц. др Мирослав Соврлић, доцент за ужу научну област Фармацеутска анализа Факултета медицинских наука у Крагујевцу
5. Пријављени кандидати:
Сарадник у настави Александар Кочовић

II

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ

1. Име, име једног родитеља и презиме:
Александар, Горан Кочовић
2. Датум и место рођења:
31.08.1991. Крагујевац
3. Година уписа и завршетка високог образовања, универзитет, факултет, назив студијског програма (студијска група),
просечна оцена током студија и стечени стручни, односно академски назив:
Година уписа: 2010., Година завршетка: 2015. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Интегрисане
академске студије фармације, 9,90, стечени назив: магистар фармације
4. Година уписа докторских академских студија, универзитет, факултет, научна област:
Година уписа: 2015. Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, Клиничка и експериментална фармакологија.
5. Година студија (статус на докторским академским студијама):
3. година докторских академских студија
6. Датум полагања усменог докторског испита и оцена:
Датум полагања: 26.06.2017. Оцена: 10
7. Наслов докторске дисертације, датум пријаве и одбране и стечено научно звање:
8.

Година уписа и завршетка специјалистичких, односно магистарских студија, универзитет, факултет, назив студијског
програма, просечна оцена током студија, научна област и стечени академски назив:

9.

Наслов специјалистичког рада, односно магистарске тезе:

10. Педагошко искуство:
2017–2018 – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска анализа
2018–2019 – Универзитет у Крагујевцу, Факултет медицинских наука, сарадник у настави за ужу научну област
Фармацеутска анализа

III ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
РЕЗУЛТАТИ НАУЧНОГ РАДА
1.

Остварени резултати кандидата категорије 20 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду: 0
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање:1
1.

2.

Petrovic M, Antonic A, Bagi B, Ilic I, Kocovic A, Milosavljevic M, Nedovic N, Pejcic A, Vapljanin M, Sabanovic A,
Jankovic S. Inappropriate prescribing of antibiotics to patients with acute bronchitis. Vojnosanitetski pregled 2017;
DOI:10.2298/VSP170731153P. M23 IF 0,405 (2017)
Остварени резултати кандидата категорије 50 (аутор(и), наслов рада, часопис, година издавања, волумен (број):стране
од-до):
a) укупно у ранијем периоду
б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање
a) укупно у ранијем периоду: 2
1.

2.

Tomovic DL, Bukonjic AM, Kocovic A, Nikolic MV, Mijajlovic MZ, Jevtic VV, Ratkovic ZR, Arsenijevic AN,
Milovanovic JZ, Stojanovic B, Trifunovic SR. Synthesis, Characterization, and Cytotoxicity of Binuclear Cooper (II)Complexes with some S-Alkenyl Derivatives of Thiosalicyclic Acid. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2017;18(1):13-8. M51
Mijajlovic MZ, Nikolic MV, Tomovic DL, Bukonjic AM, Kocovic A, Jevtic VV, Ratkovic ZR, Klisuric O, Trifunovic SR,
Radic GP. Synthesis and Characterization of Platinum (IV) complexes with S-alkyl Derivatives of Thiosalicylic Acid and the
Crystal Structure of the S-butyl Derivative of Thiosalicylic Acid. Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
2017;18(3):195-201. M51

б) од избора у претходно звање или од последњег избора у звање: 2
1.
2.

Vapljanin MZ, Kočović AG, Milosavljević MN, Stefanović SM. Factors Influencing Hookah Smoking in High School
Students. Acta facultatis medicae Naissensis 2018;35(2):114-24. М51
Milosavljević MN, Stefanović SM, Milosavljević MN, Kočović AG, Janković SM. The role of a pharmacist in prevention
and detection of otc drug interactions: nominal group technique. Racionalna terapija 2018; 10(1):1-12. M52

IV АНАЛИЗА РАДА КАНДИДАТА
Кандидат, Александар Кочовић је запослен на Факултету медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу од 2017. године
као сарадник у настави за ужу научну област Фармацеутска анализа. Активно учествује у извођењу наставе на студијском
програму Интегрисаних академских студија фармације. У досадашњем раду показао је смисао за наставни рад, одговорност
и савесност у обављању обавеза, као и коректан однос са колегама и студентима. На основу увида у конкурсну
документацију која је достављена уз пријаву на конкурс Факултету медицинских наука, као и на основу постигнутих
резултата у досадашњем наставном и научно-истраживачком раду, мишљење Комисије је да кандидат Александар Кочовић
испуњава све законске услове за избор у звање асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа.
До сада је као аутор/коаутор објавио:
• 1 рад у часописима са SCI листе категорије М20 из научне области за коју се бира
• 4 рада категорије M50 (3 рада категорије М51 од чега 2 у часопису факултета и 1 рад категорије М52)

V МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР У
ЗВАЊЕ СВАКОГ КАНДИДАТА ПОЈЕДИНАЧНО
На конкурс за избор једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска анализа пријавио се један
кандидат Александар Кочовић. Кандидат Александар Кочовић испуњава све услове прописане:
1. Законом о високом образовању јер поседује одговарајући стручни, академски и научни назив
2. Статутом Факултета медицинских наука у Крагујевцу јер:
- на завршеном претходнoм нивоу студија има укупну просечну оцену 9,90
- је студент треће године докторских академских студија са остварених 120 ЕСПБ
- има способност за наставни и педагошки рад
- 1 рад категорије М20 из научне области за коју се бира
- има 4 рада категорије М50 из научне области за коју се бира на једном од водећих светских језика

НАПОМЕНА: Потребно је експлицитно навести да ли или не сваки кандидат појединачно испуњава услове за избор у звање.
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VI ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА У ОДРЕЂЕНО ЗВАЊЕ
Комисија позитивно оцењује научно-истраживачки, стручни и професионални допринос, педагошке способности
и допринос у настави, кандидата Александра Кочовића. Комисија закључује да Александар Кочовић испуњава
све услове утврђене Законом о високом образовању и Статутом Факултета медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу за избор сарадника у звању асистента. Комисија предлаже Наставно-научном већу Факултета
медицинских наука у Крагујевцу да изабере Александра Кочовића у звање асистента за ужу научну област
Фармацеутска анализа.

У Крагујевцу,
07.03.2019. године
ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

проф. др Недељко Манојловић, редовни професор за ужу научну
област Фармацеутска анализа Факултета медицинских наука у
Крагујевцу – Председник комисије

проф. др Жељко Мијаиловић, ванредни професор за ужу научну
област Инфективне болести Факултета медицинских наука у
Крагујевцу - члан

доц. др Мирослав Соврлић, доцент за ужу научну област
Фармацеутска анализа Факултета медицинских наука у
Крагујевцу - члан

НАПОМЕНА:
Извештај се пише на обрасцу, навођењем кратких одговора, са валидним подацима, без непотребног текста.
Члан комисије који не жели да потпише извештај јер се не слаже са мишљењем већине чланова комисије, дужан је да
унесе у извештај образложење, односно разлоге због којих не жели да потпише извештај.

3

VII ТАБЕЛА-САЖЕТАК
AСИСТЕНТ (ПРВИ ИЗБОР)
1. ОПШТИ УСЛОВИ

Обавезни
услови

Остварено

Испуњава услов

На завршеним претходним нивоима студија
укупна просечна оцена (најмање осам)

9,90

ДА

Студент треће године докторских академских
студија са остварених 120 ЕСПБ

ДА

ДА

ДА

ДА

1 М20

ДА

Специјализација из одговарајуће области (важи
само за клиничке предмете)
Смисао за наставни рад
(педагошко искуство)

2. ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Алтернативни
обавезни услови
(један од)

3 рада из научне области за коју се бира
категорије минимум М51 на једном од водећих
светских језика (у једном раду први аутор)
1 рад категорије М20 из научне области за коју
се бира
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