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1. Доцент
2. Доцент или ванредни професор
3. Ванредни професор
4. Ванредни професор или редовни професор
5. Редовни професор

Ужа научна област
Органска и медицинска хемија
1. Докторат наука из уже научнео бласти за коју се бира
(назив докторске дисертације, ужа научна област, година и место одбране)
Утицај одабраних монотерпена на активност дијагностички значајнијих ензима у контролном хуманом серуму in vitro, органска
хемија и биохемија, 2016. година, Природно-математички факултет Универзитета у Нишу
2. Приступно предавање из уже научне области за коју се бира, позитивно оцењено од стране
високошколске установе која је објавила конкурс (навести број и датум утврђене оцене)
Оцениће се накнадно у складу са чланом 2 Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника
Универзитета у Нишу
3. Позитивна оцена педагошког рада утврђена у складу са чланом 13. Правилника о поступку стицања
звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, осим ако се бира први пут у
наставничко звање (навести број и датум утврђене оцене)
Кандидат се први пут бира у наставничко звање

4. Остварене активности бар у два елемента доприноса широј академској заједници из члана 4. Ближих
критеријума за избор у звања наставника, осим ако се бира први пут у наставничко звање
Иако се кандидат први пут бира у звање наставника, остварила је активности доприноса широј академској заједници и то:
 Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 110-00-00078/2018-07 од 11. 04. 2018. године
именована за члана Радне групе за израду предлога Правилника о ближим условима за организовање, остваривање и
праћење исхране ученика у основној школи;
 Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе број 151-00-21/2017-13/281 од 13. 04. 2108. године
акредитована за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за области:
менторисање и развој запослених и заштита животне средине и адаптација на климатске промене;
 Рецензирала рад (2018) „Ethnopharmacological application of St. John's wort in Pirot County“ за научни часопис
„Пиротски зборник“ категорисан као М53.
5. У последњих пет година најмање један рад објављен у часопису који издаје Универзитет у Нишу или
факултет Универзитета у Нишу или са SCI листе, у којем је прво потписани аутор
- Ljiljana Jelenković, Predrag Jelenković, Ljubo Pejanović, The economic possibilities and perspectives of aromatic and
medicinal herbs (Satureja kitaibelii), Economics of Agriculture, 2016; 63 (2): 375-388, ISSN: 0352-3462
6. У последњих пет година остварених најмање 6 поена објављивањем научних радова у часописима
категорија М21, М22, или М23, у складу са начином бодовања Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије, при чему бар на једном раду кандидат мора бити прво
потписани аутор (навeсти податке о научним радовима, DOI бројеве)
 Ljiljana Jelenković, Vesna Stankov Jovanović, Ivan Palić, Violeta Mitić, Tatjana Jevtović-Stoimenov and Milanka Radulović,
Examination of the decrease in activity of clinically significant enzymes in commercial serum caused by terpenes in vitro,
Oxidation Communication, 2016; 39 (4-I): 3156-3167, ISSN: 0209-4541,
 Ljiljana Jelenković, Vesna Stankov Jovanović, Ivan Palić, Violeta Mitić and Milanka Radulović, In Vitro Screening of αAmylase Inhibition by Selected Terpenes from Essential Oils, Tropical Journal of Pharmaceutical Research, (TJPR), 2014; 13
(9): 1421-1428, ISSN: 1596-5996,
 Predrag Jelenković, Ljiljana Jelenković, Scientific and educational aspects of the structures of amino acids, HealthMED, 2013;
7 (2): 714-722, ISSN: 1840-2291
7. Најмање једно излагање на међунардном или домаћем научном скупу (копија рада из Зборника
радова скупа или потврда организатора скупа да је рад презентован)
- 4. Међународна конференција „Мултикултуралност и савремено друштво“, Нови Сад, 2013; рад „Локална самоуправа и
заштита животне средине“.
- Међународна научна конференција „Утицај климатских промена на животну средину и привреду“, Београд, 2013; рад
„Решавање проблема у комуникацији човека и природе“.
- 11. Симпозијум о флори југоисточне Србије и суседних региона, Власинско језеро, 2013; рад „Screening of amylase
inhibition by selected essential oils components as potential agents in diabetes prevention“.
- Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд, 2014; рад „Значај лобирања и
маркетинга у прихватању здравих животних навика“.
- 1. Симпозијум са међународним учешћем „Стање и перспективе фармацеутског и медицинског отпада“, Палић, 2014;
рад „Медицински/фармацеутски отпад као ризик за животну средину“.
- 2. Саветовање са међународним учешћем „Фармацеутски и медицински отпад и одрживи развој“, Сремски Карловци,
2015; рад „Поступање са медицинским/фармацеутским отпадом – изазов за очување животне средине“.
- 3. Светски конгрес биодиверзитета „Integrated conservation strategies for threatened biodiversity and geodiversity for global
sustenance“, Мокра Гора, 2015; рад „The importance of the public and education in the protection of biodiversity from the
global to the local levels“.

Потпис кандидата:________

_____________________________

Напомена: Кандидат је дужан да попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за
избор у звање наставника достави факултету који је објавио конкурс заједно са осталом
документацијом којом доказује да испуњава услове конкурса

