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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ  
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци, Одлука: 02/04.3.2282-17/17 од 07.09.2017. 
 

Ужа научна/умјетничка област: 
Фармацеутска технологија и козметологија 
 

Назив факултета: 
Медицински факултет 
 

Број кандидата који се бирају 
1 

 

Број пријављених кандидата 
2 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
13.9.2017. у дневном листу „Глас Српске“ 

 

Састав комисије: 
а) проф. др Јела Милић Ашкрабић, редовни професор, ужа научна област: 
Фармацеутска технологија и козметологија, Универзитет у Београду – 
Фармацеутски факултет, предсједник 

б) проф. др Гордана Вулета, редовни професор, ужа научна област: Фармацеутска 
технологија и козметологија, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, 



члан 
в) проф. др Марија Приморац, редовни професор, ужа научна област: Фармацеутска 
технологија и козметологија, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, 
члан 

 

Пријављени кандидати 
 
1. Анђелка Рачић 
2. Сузана Кантар 
 
 
 
 

 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Анђелка (Славко, Радмила) Рачић 
Датум и мјесто рођења: 23.01.1986. Бања Лука 
Установе у којима је био запослен: 1.11.2010 – 28.2.2012. - ЗУ „Моја апотека“ 

Од 01.03.2012-тренутно: Медицински 
факултет Универзитета у Бањој Луци 

Радна мјеста: 2010. Дипломирани фармацеут – 
приправник 
2011. Магистар фармације – шеф апотеке 
Од 2012. Асистент на Катедри за 
фармацеутску технологију и козметологију 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Фармацеутска комора Републике Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци, одсјек Фармација 
Звање: Дипломирани фармацеут 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,57 

Постдипломске студије: 
Назив институције: - 



Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 

Наслов завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Фармацеутски факултет Универзитета у 

Београду 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Фармацеутска технологија (Кандидат је 
тренутно на трећој години докторских 
студија) 

Претходни избори у наставна и научна звања 
(институција, звање, година избора) 

Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци, асистент на Катедри за 
фармацеутску технологију и козметологију 
од 22.12.2011. године 

 
 

 

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
Кандидат није имао објављених радова у време првог избора. 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 19. или 
члана 20.) 
 

- оригинални научни рад у научном часопису националног значаја......6 бодова 
(члан 19. став 9): 
 
 (1) Jelić D, Fazlagić S, Antunović V, Bubić Pajić N, Račić A, Đermanović M, Analysis 
of ambroxol hydrochloride in flavamed tablets by means of spectroscopic absorption 
methods, Quality of life, Vol 7, No.1-2, pp. 24-28, Jun, 2016. 
 

Амброксол-хидрохлорид (АМБ) (1s,4s)-4-((2-amino-3,5-
dibromocyclohexyl)methylamino)cyclo-hexanol hydrochloride, је полусинтетички дериват 
вазацина добијеног из индијског жбуна Adhatoda vasica. То је метаболички производ 
бромхексина и користи се као бронхосекретолитик експекторанс. Урађена је анализа 
Flavamed® таблета у којима је амброксол-хидрохлорид активна супстанца. Коришћене 
методе су UV/VIS спректрофотометрија и атомска апсорпциона спектроскопија (AAS). 
Директна и индиректна спектрофотометрија је коришћена за квантитативну анализу АМБ 
и добијене „recovery“ вриједности износиле су 100,16 % и 95,23 %. Садржај тешких метала 
у Flavamed® таблетама је одређен атомском апсорпционом спектроскопијом. 



 

[6 бодова × 0,3 = 1,8 бодoва] 
 
 

- прегледни научни рад у часопису националног значаја......6 бодовa (члан 19. 
став 12) 
 
(1) Чалија Б, Милић Ј, Крајишник Д, Рачић А. Карактеристике и примена хитозана 
у фармацеутским/биофармацеутским препаратима. Архив за фармацију. Вол. 63, 
стр. 347-364, 2013. 
 

Хитозани су линеарни, бинарни хетерополисахариди добијени парцијалном 
деацетилацијом хитина. Као катјонски полисахариди природног порекла имају велики 
потенцијал за примену у области фармације и биомедицине. Томе додатно доприноси 
њихова структурна разноврсност у погледу молекулске масе и степена деацетилације, али 
и могућност хемијске дериватизације. Специфична поликатјонска природа ових 
биополимера одговорна је за њхова бројна биолошка својства попут мукоадхезивности, 
хемостатичног, антимикробног и хипохолестеролемичног деловања. Захваљујући 
гелирајућим способностима, могућности умрежавања и грађења реверзибилних 
полиелектролитних комплекса са полианјонима, хитозани се користе за израду колоидних 
носача лековитих супстанци попут дендримера, липосома, мицела, микро- и наночестица. 
Хитозани и њихови деривати улазе у састав комерцијално доступних препарата/средстава 
за зарастање рана захваљујући стимулацији пролиферације ћелија и обнављања ткива, 
хемостатском и благом локалном аналгетичком деловању. Употреба хитозана као додатка 
исхрани одобрена је у многим земљама, а потврђен је њихов утицај на одржавање 
нормалног нивоа серумског ЛДЛ холестерола. Деривати хитозана, попут N-
карбоксиметилхитозана користе се у козметичким производима јер поседују споспобност 
гелирања и формирања филма, стварају пријатан осећај на кожи, омекшавају, влаже и 
штите кожу од спољашњих утицаја. Посебну пажњу хитозани привлаче у области ткивног 
инжењерства захваљујући могућности образовања биокомпатибилних порозних 
тродимензионалних мрежа чију је порозност и брзину деградације у „in vivo“ условима 
могуће контролисати. Ширу примену хитозана тренутно ограничава нерешен регулаторни 
статус, јер структурна разноврсност хитозана има за последицу разлике у 
биодистрибуцији, биодеградацији и токсиколошким профилима, што значајно отежава 
добијање ГРАС статуса. 
 

[6 бодова × 0,75 = 4,5 бодoва] 
 

 

- научни радови на скупу међународног значаја, штампани у зборнику извода 
радова.........3 бода (члан 19. став 16): 

 
(1) Račić A, Bubić Pajić N, Gatarić B, Influence of splitting on dissolution properties of 
diazepam tablets, VI Serbian Congress of Pharmacy with international participitions, 
Book of Abstracts, pp. 380-381, Belgrade, 2014. 



 
Могућност да пацијенти добију одговарајућу дозу лека зависи од доступности тог лека у 
више различитих доза и доступности одговарајућих информација о односу доза лека и 
фармаколошког одговора. Међутим, ово није увек обезбеђено, па је често неопходно 
применити поступак дељења таблета, што је дугогодишња пракса, да би се добила 
прописана доза лека. Ипак, непрецизно половљење таблета од стране пацијента, може да 
има за резултат значајне флуктуације у примењеној дози лека које могу бити клинички 
значајне, нарочито за лекове са уским терапијским индексом. 
Циљ овог рада је био испитивање могућег утицаја половљења таблета на профил брзине 
растварања (енг. dissolution test) лековите супстанце из диазепам таблета од 2 mg. 
Испитивање брзине растварања целих, као и половина диазепам таблета,  је вршено према 
Британској фармакопеји, 2013. Пре испитивања је одређен просечан садржај лека у целим 
(105,98 % у односу на декларисани садржај) и половинама таблета (104,24 % у односу на 
декларисани садржај лека у половини таблете).  Добијени резултати су показали да се 
профил ослобађања диазепама из две половине таблета знатно разликује од профила 
ослобађања диазепама из целих таблета, што потврђује и вредност фактора сличности. 
Стога се може закључити да у случају диазепам таблета од 2 mg, половљење као начин 
прилагођавања дозе лека, није препоручљиво. 

 [3 бода × 1,0 = 3 бода] 
 

(2) Bubić Pajić N, Račić A, Gatarić B, Influence of tablet splitting on weight and content 
uniformity of diazepam half tablets, VI Serbian Congress of Pharmacy with international 
participitions, Book of Abstracts, pp. 387-388, Belgrade, 2014. 

 
Дељење таблета је поступак који се примењује да би се добила прописана доза лека. 
Непрецизно дељење таблета може да узрокује клинички значајне флуктуације у 
примењеној дози лека, нарочито за лекове са уским терапијским индексом. У Европску 
фармакопеју је 2002. године (Ph. Eur. 4.1) уведен нови тест којим се испитује тачност 
дељења таблета које имају утиснуту подеону црту. Циљ овог рада је био испитивање 
корелације између масе и садржаја диазепама у подељеним таблетама са 2 мг лековите 
супстанце.  
Варирање масе и уједначеност садржаја преполовљених таблета су испитане према 
пропису Европске фармакопеје.  
12 појединачних маса половина таблета су биле изван опсега од 85-115%, од којих су 4 
појединачне масе биле и изван граница од 75-125% од просечне масе. Испитивања 
уједначености садржаја су показала да 4 појединачна садржаја нису била у опсегу од 85-
115% у односу на просечан садржај (104,24% у односу декларисани садржај лека у 
половини таблете), а један од њих је био и изван интервала од 75-125% у односу на 
просечан садржај. Дакле, половине таблета нису испуниле захтеве теста за варирање масе 
и уједначеност садржаја једнодозних препарата. Коефицијент корелације између масе и 
садржаја половина таблета је био 0,91. Резултати указују на то да је, у случају таблета са 
ниском дозом лека, садржај лека у половинама таблета директно повезан са њиховом 
масом. 
Стога се препоручује да произвођачи лекова развију формулације и производне процесе 
који осигуравају висок степен корелације између масе и садржаја лека не само у целим 
таблетама него и у деловима добијеним њиховим половљењем. 



 
[3 бода × 1,0 = 3 бода] 

 
(3) Bubić Pajić N, Račić A, Gatarić B, Witch tablets can be split without any influence on 
their efficacy and safety, VI Serbian Congress of Pharmacy with international 
participitions, Book of Abstracts, pp. 387-388, Belgrade, 2014. 

 
Половљење таблета је поступак који се најчешће примењује да би се добила прописана 
доза лека, олакшало гутање таблета од стране педијатријске и геријатријске популације 
или смањили трошкови. У сиромашним земљама, као што је Босна и Херцеговина, 
половљење таблета је уобичајен поступак, али се мало говори о пракси и последицама. 
Одабране су таблете које се често полове и које садрже лековите супстанце  са уским 
терапијским индексом: небиволол, еналаприл, аценокумарол, бисопролол, карбамазепин, 
аминофилин, тиамазол. Варирање масе преполовљених таблета је испитано према пропису 
Европске фармакопеје. Забележени су средњи и максималан проценат губитка масе за 
сваки лек. Небиволол, еналаприл и аценокумарол су испунили захтеве теста за 
уједначеност масе половина таблета. Четири појединачне масе половина карбамазепин 
таблета су биле изван опсега 85-115%, али су све појединачне масе биле у границама 75-
125% од просечне масе. Четири појединачне масе половина бисопролол таблета су биле 
изван опсега од 85-115%, али и изван граница 75-125% од просечне масе. Пет, односно 
шест појединачних маса половина аминофилин и тиамазол таблета нашло се изван опсега 
од 85-115%, а једна појединачна маса половине тиамазол таблета и изван граница 75-125% 
од просечне масе. Дакле, половине таблета карбамазепина, бисопролола, аминофилина и 
тиамазола нису испуниле захтеве теста за варирање масе једнодозних препарата. Губитак 
масе приликом половљења најмањи је код небиволол таблета (0,56%), а највећи код 
тиамазол таблета (9,85%). Потенцијалне клиничке импликације су далекосежне и могу 
имати значајан утицај на терапијски исход. Стога се препоручују строги стандарди 
квалитета за половине таблета који укључују уједначеност садржаја, побољшан дизајн 
формулација који омогућава половљење и више информација о производу које укључују 
податке о могућности половљења лека. 

[3 бода × 1,0 = 3 бода] 
 

(4) Račić A, Krajišnik D, Jančić-Stojanović B, Čalija B, Milić J, Determination of 
olopatadine hydrochloride solubility by hydrophilic interaction liquid chromatography 
and UV spectrophotometric methods, II Congress of Pharmacists of Montenegro with 
international participitions, Book of Abstracts, pp. 169-170 , Budva 2015. 
 

Олопатадин-хидрохлорид хемијски представља (11З)-11-[3-(диметиламино) пропилиден]-
6,11-дибензо [б,е] оксепин-2-ил-сирћетна киселина. Дјелује као антихистаминик, са 
селективном антагонистичком активношћу на X1-рецепторе. Инхибира ослобађање 
липофилних медијатора упале као што су леукотријени и тромбоксан из хуманих 
полиморфонуклеаних леукоцита и еозинофила. Користи се у облику капи за очи и 
спрејева за нос за лијечење алергијског коњуктивитиса и ринитиса. У прелиминарној 
студији испитивана је растворљивост олопатадин-хидрохлорида с обзиром на његов 
потенцијал за употребу у различитим фармацеутским облицима. Одређивање је вршено 
примјеном течне хроматографије хидрофилних интеракција и УВ спектрофотометријске 



методе. Испитиване су три различите серије супстанце. Припремљени су раствори у води 
(коначна pH вриједност 3,5) и фосфатном пуферу (pH 5,8) растварањем 10 mg олопатадин-
хидрохлорида у 25 ml медијума. Прва коришћена метода била је течна хроматографија 
хидрофилних интеракција. Раздвајање је извршено на Бетасил Цијано колони. Мобилна 
фаза се састојала из 85 % ацетонитрила и 15 % воденог раствора који је садржавао 5 mМ 
амонијум-ацетата. УВ детекција је извршена на таласној дужини од 257 nm. У другој 
методи концентрација олопатадин-хидрохлорида је одређена спектрофотометријским 
мјерењем на таласној дужини од 299 nm. Хроматографска анализа је показала да се лијек 
потпуно растворио (0,4 mg/ml). Додатно, утврђено је да су при нижој pH вриједности 
присутна два облика (јонизовани и нејонизовани), а при вишој само молекулски облик 
лијека. Спектрофотометријска анализа је потврдила високу растворљивост олопатадин-
хидрохлорида на обје pH вриједности. Резултати студије су показали да се растворљивост 
олопатадин-хидрохлорида налази у опсегу терапијских концентрација (0,1-0,7 % (m/v)). 
Олопатадин-хидрохлорид у терапијским концентрацијама се лако раствара и у води и у 
фосфатном пуферу и нема потребе за додавањем солубилизатора. Растворљивост се 
прецизно може одредити примјеном “shakе-flask” методе уз примјену 
спектрофотометријске или хроматографске методе за одређивање садржаја. Предност 
хроматографске методе је у могућност раздвајања удјела јонизованог и нејонизованог 
облика лијека што је значајно при избору ексципијенаса за формулацију различитих 
фармацеутских облика. 
 

[3 бода × 0,5 = 1,5 бода] 
 
(5) Račić A, Krajišnik D, Čalija B, Milić J, Characterization of viscous ophthalmic 
vehicles containing chitosan and hydroxypropyl guar gum – a comparative study, 4th 
Congress on Innovation in Drug Delivery, Book of Abstracts, pp. 47, Antibes-Juan-Les-
Pins, France, 2016. 
 

Хидрофилни полимери у офталмолошким препаратима повећавају вискозитет и 
испољавају мукоадхезивни својства што омогућава дужи контакт активне супстанце са 
површином рожњаче, побољшавајући биолошку расположивост. Најчешће коришћени 
полимери у офталмолошким формулацијама су целулозни деривати, поливинилалкохол, 
полоксамери, хијалуронска киселина и карбомери. У студији је вршена формулација и 
карактеризација вискозних офталмолошких вехикулума који садрже хитозан средње 
молекулске масе (CS) (0,5 % и 1 % m/v), пуферована и не-пуферована хидроксипропил 
гуар гума (HP 40 S GG и HP 40 GG) (0,5 % m/v), комбинација CS и HP 40 GG (0.5 %/0,25 
% m/v), и комбинација HP 40 GG и хидроксиетилцелулозе (HEC) (0,5 %/0,25 % m/v). 
Припремљени су раствори полимера коришћењем стандардних процедура. Испитани су 
бистрина, pH вриједност и осмолалитет формулација. Реолошка карактеризација вршена је 
на свјежим узорцима при температури од 20 °C и 34 °C (након додавања вјештаче сузне 
течности у односу 40:7), као и послије стерилизације и чувања на собној температури у 
току 1 месеца. pH вриједност свих формулација била је између 5 и 7,5. Осмолалитет 
формуалција био је у прихватљивом опсегу (200 – 600 mOsm/kg)  за офталмолошке 
препарате. Тестиране формулације испољавају „shear thinning“ псеудопластични тип 
течења. Вриједности вискозитета су се кретале од 5.55 mPa·s (CS, 0,5 % m/v) to 91,45 
mPa·s (HP 40 GG, 0,5 % m/v), док је вискозитет комерцијалних капи за очи (Hemodrops® 



Хемофарм, Србија) био 3,72 mPa·s. Након додавања вјештачке сузне течности, 
вискозитети свих формулација су се опали за 1,5-2 пута. Након аутоклавирања, дошло је 
до 1,5-14 пута пада у вискозитету, изузев формулације CS (0,5 % m/v) која је показала 
двоструко повећање вискозитету.Након чувања на собној температури, није било 
значајних промјена у физичкохемијским особинама тестираних вехикулума. Резултати су 
показали да вехикулуми који садрже CS, HP 40 GG или њихову комбинацију имају доста 
већи вискозитет у поређењу са рефернтним комерцијалним препаратом. CS и HP 40 GG, 
појединачно или боље у комбинацији су добри кандидати за примјену у офталмолошким 
течним препаратима. Будућа истраживања биће фокусирана на формулацију in situ гелова 
са поменутим полимерима, као и  на испитивање њихових мукоадхезивних каратеристика. 

 

[3 бода × 0,75 = 2,25 бодoва] 
 
 

(6) Račić A, Krajišnik D, Jančić-Stojanović B, Čalija B, Milić J. Evaluation of chitosan 
and hydroxypropyl guar gum as viscosity modifiers in olopatadine hydrochloride 
ophthalmic solutions, 11th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology, 
Arh. Pharm, Vol. 66, Special Issue, pp. 189-190, 2016. 
 

Олопатадин-хидрохлорид (ОЛО) је селективни антагонист Н1-рецептора који се користи 
као ефикасан лијек за лијечење симптома алергијског коњуктивитиса или ринитиса. 
Хитозан и хидроксипропил гуар гума, биокомпатибилни и биодеградабилни полимери, 
интензивно се истражују у развоју течних и гел формулација, нарочито због њиховог 
хидрофилног и мукоадхезивног карактера. Предмет ове студије је био формулација и 
процјена раствора олопатадин-хидрохлорида који садрже хитозан или хидроксипропил 
гуар гуму као модификаторе вискозитета. Водени раствор ОЛО је додат у раствор 
полимера уз константно мијешање уз додавање осталих помоћних супстанци. Узорци су 
процијењени на основу pH вриједности, осмолалности и садржаја лјековите супстанце. 
Реолошка карактеризација вршена је на свјежим узорцима при температури од 20 °C и 34 
°C (након додавања вјештаче сузне течности у односу 40:7). Све методе тестирања су 
спроведене и на комерцијалним препаратима Systane® Ultra Lubricant (SU) Eye Drops and 
Systane® Gel Drops (SGD). Садржај ОЛО одређиван је примјеном методе течне 
хроматографије хидрофилних интеракција. УВ детекција је извршена на таласној дужини 
од 257 nm. Тестиране формулације показале су псеудопластични тип течења што је 
показано „shear thinning“ понашањем које нуди предност ниског вискозитета током 
трептања и стабилност сузног филма у периодима између трептања. Привидни 
вискозитети тестираних формулација били су виши од вискозитета комерцијалних капи за 
очи (SU), али и далеко нижи од гел капи (SGD). ОЛО је успјешно формулисан у облику 
вискозних офталмолошких раствора, уз коришћенје хитозана и хидроксипропил гуар гуме 
као модификатора вискозитета. 

 
[3 бодова × 0,5 = 1,5 бода] 

 
 
 



- реализован национални стручни пројекат у својству сарадника на 
пројекту........ 1 бод (члан 22. став 12): 
 
А. Рачић, Синтеза, физичко-хемијска карактеризација, квантитативни односи 
између структуре и дејства, дизајн, технолошка и фармацеутска анализа 
фармаколошки активних супстанци, Национални научно-истраживачки пројекат, 
Медицински факултет, Универзитет у Бањој Луци, координатор пројекта доц. др. 
Дијана Јелић, 2014. 
 

[1 бод] 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 21,55 бодова 

 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по категоријама из 
члана 21.) 
Нема. 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
Анђелка Рачић, дипломирани фармацеут, запослена је на Катедри за фармацеутску 
технологију и козметологију, Медицинског факултета у Бањој Луци, у звању асистента од 
2012. године, гдје успјешно учествује у извођењу практичне наставе (теоријске вјежбе и 
лабораторијски рад) на предметима: Фармацеутска технологија I и Фармацеутска 
технологија II. У својству асистента показала је смисао за педагошки рад и спремност за 
прихватање нових педагошких приступа у извођењу вјежби, семинара и дипломских 
радова. Такође активно учествује у научно-истраживачком раду са студентима. 
 

- Вредновање наставничких способности (члан 25): 
 

У анкети студената Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, за оцјењивање 
наставног процеса наставника и сарадника за академску 2011/2012 и 2014/2015 Анђелка 
Рачић, асистент, оцјењена је просјечном оцјеном 4,69 на основу чега се према члану 25 
Правилника додјељује максималан број бодова. 
 

[10 бодова] 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 бодова 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
Нема. 



Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

- рад у зборнику радова са националног стручног скупа......2 бода (члан 22. став 
6): 
 
(1) Гатарић Б, Бубић Пајић Н, Рачић А. Терапија атопијског дерматитиса - 
мултидисциплинарни приступ. 13. симпозијум магистара фармације и медицинске 
биохемије, Кожа: 48-57, Теслић, Мај 2016. 
 

Лијечење атопијског дерматитиса подразумијева како терапијске тако и опште мјере. 
Опште мјере укључују упознавање пацијента са природом болести, одстрањивање 
провоцирајућих фактора (ношење вунене одјеће, дуго купање, употреба сапуна, нервоза), 
хипоалергену дијету, те обезбјеђивање адекватне његе коже. „Wet-wrap“ терапијска 
методом се брзо ублажавају симптоми атопијског дерматитиса и примјењује се код 
значајне упале или када је терапијски одговор слаб. Ова техника углавном подразумијева 
употребу локалног препарата који се прекрива слојем навлаженог тубуларног завоја, газе 
или памучног платна, преко којег се ставља суви, спољашњи слој. У терапијске мјере 
убрајају се примјене локалних кортикостероида, локалних калцинеуринских инхибитора, 
локалних антимикробних препарата и антисептика, те примјена осталих љековитих 
препарата. Локални кортикостероиди се користе у терапији атопијског дерматитиса више 
од 60 година. Примјењују се и код дјеце и код одраслих и представљају основу 
антиинфламаторне терапије атопијског дерматитиса. Осим што смањују акутне хроничне 
знакове атопијског дерматитиса, различите клиничке студије су показале да њихова 
примјена доводи и до смањења пруритуса. Локални калцинеурински инхибитори (ЛКИ) су 
друга класа антиинфламаторних лијекова који су уведени у терапију 2000. године. Ове 
активне супстанце, које природно синтетише Streptomyces бактерија, инхибишу 
калцинеурин зависну активацију Т-ћелија, блокирајући продукцију проинфламаторних 
цитокина и медијатора упалне реакције код атопијског дерматитса. Терапија атопијског 
дерматититса треба да буде прилагођена потребама одређеног пацијента, у зависности од 
његових особина и интензитета болести. Најчешће се у локалној терапији користе 
кортикостероиди у различитим фармацеутским облицима. 
 

[2 бода × 1,0 = 2 бода] 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА:  2 бода 

 
 
 

Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име (име оба родитеља) и презиме: Сузана (Перо и Таиба) Кантар 
Датум и мјесто рођења: 04.09.1999. Загреб 
Установе у којима је био запослен: Од новембра 2015. до септембра 2016. 



– апотека „Медикус VI“ 
Од 19.12.2016. до данас - апотека 
„Медикус Н1“ у Приједору 

Радна мјеста: магистар фармације – приправник 
магистар фармације – шеф апотеке 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Фармацеутска комора Републике 
Српске 

  
б) Дипломе и звања: 
Основне студије 
Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци, одсјек Фармација 
Звање: Магистар фармације 
Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2015. 
Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,52 

Постдипломске студије: 
Назив институције: - 

Звање: - 

Мјесто и година завршетка: - 
Наслов завршног рада: - 
Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Просјечна оцјена: - 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: - 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертација: 

- 

Назив докторске дисертације: - 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

- 

Претходни избори у наставна и научна 
звања (институција, звање, година 
избора) 

- 

 
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 

Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 



 

г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 

Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
На основу приложене документације за два пријављена кандидата за избор у звање 
сарадника за ужу научну област Фармацеутска технологија и козметологија, Комисија 
је констатовала да оба пријављена кандидата испуњавају услове за избор сарадника према 
члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске. У складу са чланом 26. 
Правилника о поступку и условима избора наставника и сарадника на Универзитету у 
Бањој Луци, Комисија је установила укупан број бодова кандидата, формирала сљедећу 
ранг листу и донијела закључно мишљење. 
 
Анђелка Рачић                                         129,25 
Сузана Кантар                                    95,2 
 
Комисија је закључила да прворангирани кандидат, Анђелка Рачић, испуњава услове за 
избор у звање вишег асистента у складу са чланом 8. Правилника о еквиваленцији раније 
стечених звања на Медицинском факултету и Рјешења о еквиваленцији раније стечених 
звања на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци бр. 18/1. 626-2/2017. године 
од 20.09.2017. године. Анђелка Рачић је педагошко искуство стекла кроз рад са 
студентима, извођење вјежби, учествовање у научно-истраживачком раду са студентима и 
изради дипломских и завршних радова. Анђелка Рачић је студент докторских студија за 
ужу научну област Фармацеутска технологија за коју се врши избор. У анкети за оцјену 
наставног процеса студената Медицинског факултета оцјењена је просјечном оцјеном 



4,69,што указује на професионалан однос, велико залагање и посвећеност у реализацији 
практичне наставе. 
 
Другорангирани кандидат, Сузана Кантар, завршила је основне студије на Медицинском 
факултету Универзитета Бањој Луци, као и претходни кандидат испуњава услове за избор 
сарадника према члану 77. Закона о високом образовању Републике Српске (просјечна 
оцјена већа од 8 (осам) на основном студију). 
Комисија је констатовала да другорангирани кандидат нема публиковане научне и стручне 
радове/саопштења, као и да нема искуство у образовној дјелатности. 
На основу свега изнесеног Комисија предлаже Наставно – научном вијећу Медицинског 
факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да дипломирани фармацеут Анђелка 
Рачић, асистент, буде изабрана у звање вишег асистента за ужу научну област 
Фармацеутска технологија и козметологија на Медицинском факултету 
Универзитета у Бањој Луци. 
 

 
 
У Београду, 16.10.2017. 

 


