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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
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 Униветзитета у Бањој Луци, Одлука број: 01/04-2.1630/18 од 11.06.2018.  

 

Ужа научна/умјетничка област: 
Фармацеутска хемија 

 

Назив факултета: 
Медицински факултет Бања Лука 

 

Број кандидата који се бирају 
2 

 

Број пријављених кандидата 
2 

 

Датум и мјесто објављивања конкурса: 
13.6.2018. године у дневном листу ,,Глас Српске“  

 

Састав комисије: 
а) Проф. др Соте Владимиров, редовни професор, ужа научна област: 

Фармацеутска хемија, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, 



предсједник 
б) Проф. др Даница Агбаба, редовни професор, ужа научна област: 

Фармацеутска хемија, Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, 
члан 

в) Доц. др Ирена Касагић Вујановић, доцент, ужа научна област: 
Фармацеутска хемија, Универзитет у Бањој Луци – Медицински факултет, 
члан 

 

Пријављени кандидати 
1. Биљана Тубић 
2. Жарко Гагић 

 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

 

Први кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Биљана (Крсто и Верослава) Тубић 
Датум и мјесто рођења: 01.05.1974. године, Крагујевац 
Установе у којима је био запослен: 2003-данас: Универзитет у Бањој Луци 

– Медицински факултет 
2009-данас: Агенција за лијекове и 
медицинска средства Босне и 
Херцеговине 
2002-2009: Агенција за лијекове 
Републике Српске 
2000-2002: ЈЗУ АПОТЕКЕ Добој 

Радна мјеста: -виши асистент 
-асистент 
-помоћник директора за Сектор за 
лијекове 
-начелник фармацеутског одјељења 
-фармацеут у регулаторним пословима 
-фармацеут у апотеци 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

Члан Фармацеутског друштва 
Републике Српске 
Члан Фармацеутског друштва 
Републике Хрватске 

  
б) Дипломе и звања: 



Основне студије 
Назив институције: Универзитет у Београду – 

Фармацеутски факултет 
Звање: Дипломирани фармацеут 

Мјесто и година завршетка: Београд, 1999. година 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 8,65 

 
Постдипломске студије: 
Назив институције: Универзитет у Београду – 

Фармацеутски факултет 
Звање: Магистар фармацеутских наука 

Мјесто и година завршетка: Београд, 2007. година 

Наслов завршног рада: Испитивање нимесулида, његових 
нечистоћа и праћење стабилности у 
фармацеутским препаратима RP-HPLC 
методом 

Научна/умјетничка област  
(подаци из дипломе): 

Фармацеутска хемија 

Просјечна оцјена: 9,0 

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Београду – 

Фармацеутски факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

Београд, 2018. година 

Назив докторске дисертације: Деривати етилендиамин-N,N’-ди-2-(3-
циклохексил) пропанске киселине са 
потенцијалним цитотоксичним 
дејством – in vitro/in silico – хемијска и 
АДМЕ карактеризација 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Фармацеутска хемија 

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

Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци: 
Асистент на Катедри за фармацеутску 
хемију, 2003-2009 
Виши асистент на Катедри за 
фармацеутску хемију, 2009-2015 и 
2015-данас 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 
1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 



19/8) 

1.1. Tubić B, Ivković B, Zečević M, Vladimirov S, Simulataneous Determination of 

Nimesulide and its Impurities in Pharmaceutical Formulations by Reversed-Phase High-

Performance Liquid Chromatography. Acta Chim. Slov. 2007;54(3): 583-590. 

У раду је представљена нова, једноставна, брза и поновљива метода – течна 

хроматографија под високим притиском за анализу нимесулида и његивих 

нечистоћа у чврстим оралним фармацеутским формама. Метода је примјењива и 

за праћење стабилности мимесулида. Праћене су две нечистоће нимесулда: 

нечистоћа Ц (2-феноксианилин) и нечистоћа Д (2-фенокси-4-нитроанилин). 

Најбоље раздвајање постигнуто је употребом колоне Agilent Zorbax Extend C18 

(150 x 4.6 mm, величина честице 5 μm) на температури од 40 °C и при протоку 

брзине 1.0 mLmin-1. Испитивана једињења су детектована примјеном УВ 

детектора и то на талсаној дужини од 230 nm. Мобилну фазу је чинила смјеша 

ацетонитрил-триетиламин-вода (45:0.5:54.5 v/v/v), чији pH 5,2 је добијен 

додавањем мравље киселине у наведену смјешу. Под описаним хроматографским 

условима ретенционо вријеме било је за нимесулид 7,11 мин, за нечистоћу Д 7,98 

мин и за нечистоћу Ц 8,66 мин. Резолуција између нимесулида и нечистоће Д била 

је 3,20, а између нечистоће Д и нечистоће Ц била 2,40 што указује на добро 

раздвајање испитиваних супстанци. Оцјена резултата/вриједности испитаних 

валидационих параметара линеарсности, тачности, прецизности, селективности, 

осјетљивости и робусности методе је задовољавајућа. Развијена метода је 

успјешно примјењена на одређивање нимесулида из различитих чврстих оралних 

фармацеутских форми.  

[0,75 x 10 бодова = 7,5 бодова] 

2. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (чл. 19/9) 

2.1. Tubić B, Kasagić Vujanović I, Mihajlica N, Gagić Ž, Bubić Pajić N. Ispitivanje 

sadržaja aktivne supstance i degradacionih proizvoda/nečistoća u tabletama nimesulida 

primjenom reverzno fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom. Arh. Farm. 

2013;63:1–19. 

У овом раду испитиван је садржај фармацеутски активне супстанце и 

деградационих производа/нечистоћа у таблетама нимесулида од пет различитих 

произвођача тестом убрзаног старења, гдје су узорци чувани у комори под 

сљедећим условима температуре и релативне влажности ваздуха: 40oC ± 2oC / 75 

% ± 5 %. Садржај нимесулида и нечистоћа насталих усљед деградације праћен је у 

тачно дефинисаном временском интервалу (0, 3 и 6 мјесеци) употребом реверзно–

фазне течне хроматографије под високим притиском. Резултати испитивања 

указују да је нимесулид у свим анализираним таблетама показао стабилност која 



је у прихватљивим границама. Садржај нимесулида кретао се од 95,38 % до 104,45 

% recovery вриједности, а појединачне и укупне нечистоће биле су у дозвољеним 

границама. У свим испитиваним таблетама након 6 мјесеци уочене су непознате 

нечистоће на релативним ретенционим временима 1,75, 2,08 и 2,97 минута.  

[0,5 x 6 бодова = 3 бода] 

3. Прегледни научни рад у часопису међународног значаја или поглавље у 

монографији истог ранга (чл. 19/11) 

3.1. Jungić S, Tubić B, Skrepnik T. The role of biomarkers in the development of novel 

cancer therapies. Drug Metab Drug Interact. 2012;27(2):89–99. 

Етиологија различитих одговора пацијента на дати фармацеутски третман праћен 

је и проучаван у науци деценијама. Само током посљедњих 10-15 година наше 

разумјевање међусобног утицаја генетике и лијекова је напредовало до те мере да 

се путем персонализоване медицине може оптимизовати терапија за сваког 

појединачног пацијента. Примарни циљеви персонализоване медицине су: да се 

идентификују људи код којих постоји ризик од развоја болести како би се боље 

превентивно реаговало и спречила болест у здравој популацији, да се врши 

прецизно праћење одговора сваког пацијента на дату му терапију, да се предвиди 

поврат болести како би се на адекватан начин то спречило. Овај прегледни рад 

даје објашњење биомаркера и бави се улогом истих у дијагностици и праћењу 

разних врста карцинома. Такође, у раду су приказани изазови у развоју нових 

терапеутских могућности, а на основу новооткривених биомаркера. 

[10 бодова] 

2. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова  (чл. 19/16) 

2.1. Tubić B, Gagić Ž, Bubić Pajić N. Comparative study of the dissolution rate of 
nimesulide from solid pharmaceutical forms for oral administration registered in Bosnia 
and Herzegovina. VI Serbian Congress of Pharmacy with international participations, 
Belgrade, 2014. Abstract book, pp. 382-383. 
 
Испитан је утицај сурфактанта као ексципијенса у таблетама, утицај величине 
честица активне супстанце и утицај pH вриједности медијума на брзину 
растварања нимесулида из чврстих фармацеутских облика за оралну примјену 
(необложене таблете, 100мг и грануле за оралну суспензију, 100мг). 

[3 бода] 

2.2. Jungić S, Kecman-Malčić G, Rakita I, Jоvanović D, Gajanin R, Marić Z, Tubić B, 

Gojković Z, Bevacizumab in combination with irinotecan and capecitabine as first-line 



tretment for mCRC-efficacy and safety. Annals of Oncology. 2014;25(2):68. 

У раду је испитивана безбедност и ефикасност прве линије терапије протоколом 

XIA (капецитабин/иринотекан/бевацизумаб) код пацијената са метастатским 

колоректалним карциномом (mCRC). Капецитабин представља 

флуоропиримидински дериват за оралну употребу са јединственим селективним 

деловањем. Бевацизумаб се селективно веже за све изотипове васкуларног 

ендотелног фактора раста А (VEGF-A), кључног медијатора у туморској 

ангиогенези. Блокирањем биолошке активности VEGF наступа регресија 

васкуларизације туморског ткива, нормализује се прокрвљеност преосталих 

крвних судова и спријечава се формирање нових крвних судова тумора, чиме се 

кочи даљи развој туморског ткива. Иринотекан је полусинтетски дериват 

кампотецина. Испитаници са mCRC који нису претходно примали хемиотерапију, 

или су примали адјувантну или неоадјувантну хемиотерапију, која је завршила 6 

месеци пре почетка лечења терапијском шемом капецитабин (1000 mg/m2 per os 

од 2. до 8. дана сваког циклуса), иринотекан (175 mg/m2 сваке 2 седмице), плус 

бевацизумаб (5 mg/kg i.v. сваке 2 седмице). Током испитивања анализирана је 

ефикасност и токсичност испитиване хемиотерапијске комбинације у првој 

линији терапије пацијената са mCRC-ом. Испитани су параметри: укупан 

терапијски одговор (overall response rate – ORR), преживљавање до прогресије 

болести (progression free survival – PFS), укупно преживљавање (overall survival – 

OS), као и токсичност овог протокола. Испитивање је проспективно, проведено је 

на укупно 35 испитаника оба пола. ORR је био: 71,4 %; парцијалан одговор (PR): 

28,6%; прогресија болести (PD): 28,6 %; и стабилна болест (SD): 42,8%. PFS 

испитаника био је 11,3 месеци (интервал поузданости - 95% CI: 9,1 - 12,9 мјесеци). 

OS испитаника био је 25,2 месеци (95% CI: 17,4 - 28,4 месеци). Било је 117 

нежељених реакција код 24 испитаника. Најчешће нежељене реакције биле су 

алопеција 51,42 %, мучнина и повраћање 37,1 %, хеморагија 37,1 %, синдром 

шака-стопало 25,7 %, дијареја 22,8%, абдоминална бол 20,0 %, протеинурија 20,0 

%, хипертензија 17,1 %. Резултати испитивања подржавају и оправдавају додатак 

бевацизумаба хемиотерапијској комбинацији капецитабин/иринотекан у првој 

линији третмана пацијената са mCRC-ом. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 

2.3. Jungić S, Tubić B. Role of biomarkers in the development of new medicines for 

cancers – new challenge for regulatory agencies, 4BBBB-Bled International Conference 

on Pharmaceutical Sciences, Bled 29.09-01.10.2011. Abstract book, ESPT Inaugural 

symposium, pp. 34-36. 

Примарни циљеви персонализоване медицине су: да се идентификују људи код 

којих постоји ризик од развоја болести како би се боље превентивно реаговало и 



спречила болест у здравој популацији, да се врши прецизно праћење одговора 

сваког пацијента на дату му терапију, да се предвиди поврат болести како би се на 

адекватан начин то спречило. Циљ рада је истражити откривене биомаркере и 

представити њихову улогу у дијагностици и праћењу разних врста карцинома. 

Такође, у раду су приказани изазови у развоју нових терапеутских могућности, а 

на основу новооткривених биомаркера. 

[3 бода] 

2.4. Tubić B, Grubiša N. Regulatorni zahtjevi za generičke lijekove u BiH, II kongres 

farmaceuta BiH, 2011, Zbornik radova pp. 360-362. 

У раду су приказани регулаторни захтјеви у поступку давања дозволе за стављање 

у промет генеричких лијекова. Приказани су захтјеви за тржиште Босне и 

Херцеговине и упоређени су са захтјевима који су на снази у државама чланицама 

Европске Уније. 

[3 бода] 

2.5. Tubić B, Grubiša N, Vladimirov S, Jungić S. Regulatorni zahtjevi u postupku 

registracije lijekova u Bosni i Hercegovini. IV Hrvatski Kongres farmacije, 2010, 

Zbornik radova pp. 25. 

У раду су приказани регулаторни захтјеви у поступку давања дозволе за стављање 

у лијекова у промет у Босни и Херцеговини и представњен је законски и 

подзаконски акт којим је предметно питање регулисано. 

[0,75 x 3 бода = 2,25 бодова] 

2.6. Jungić S, Babić N, Nedimović T, Tubić B, Grubiša N, Vladimirov S. Osvrt na 

farmakoterapijski asortiman citostatika u Republici Srpskoj. IV Hrvatski Kongres 

farmacije 2010, Zbornik radova pp. 81. 

Дат је приказ цитостатика и биолошких лијекова који се у систему здравственог 

осигурања обезбјеђују пацијентима Републике Српске. Приказани су индикатори 

потрошње, али и утицај увођење листе цитостатика на бољу доступност ове групе 

лијекова и то кроз ниже цијене и посљедично ширу палету. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 

2.7. Tubić B, Ivković B, Marković B, Zečević M, Vladimirov S. Evaluation of stability 

of nimesulide in solid pharmaceutical dosage forms, 12th International Symposium on 

Separation Sciences, Slovenia 2006, Abstract book, pp. 312-313. 

Испитан је садржај нимесулида и његових фармакопејских нечистоћа Ц и Д у 



таблетама нимесулида од пет различитих произвођача тестом убрзаног старења, 

гдје су узорци чувани у комори под сљедећим условима температуре и релативне 

влажности ваздуха: 40oC ± 2oC / 75 % ± 5 %. Садржај нимесулида и нечистоћа 

насталих усљед деградације праћен је у тачно дефинисаном временском 

интервалу (0, 3 и 6 мјесеци) употребом реверзно–фазне течне хроматографије под 

високим притиском. Резултати испитивања указују да је нимесулид у свим 

анализираним таблетама показао стабилност која је у прихватљивим границама. 

Садржај нимесулида кретао се од 95,38 % до 104,45 % recovery вриједности, а 

појединачне и укупне нечистоће биле су у дозвољеним границама. У свим 

испитиваним таблетама након 6 мјесеци уочене су непознате нечистоће на 

релативним ретенционим временима 1,75, 2,08 и 2,97 минута. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 

2.8. Tubić B, Đurica R, Zečević M, Vladimirov S. Praćenje stabilnosti nimesulida u 

tabletama – prvi Kongres farmaceuta BiH, 04.-06.05.2006, Sarajevo, Abstract book, pp. 

169. 

Испитан је садржај нимесулида и његових фармакопејских нечистоћа Ц и Д у 

таблетама нимесулида од пет различитих произвођача тестом убрзаног старења, 

гдје су узорци чувани у комори под сљедећим условима температуре и релативне 

влажности ваздуха: 40oC ± 2oC / 75 % ± 5 %. Садржај нимесулида и нечистоћа 

насталих усљед деградације праћен је у тачно дефинисаном временском 

интервалу (0, 3 и 6 мјесеци) употребом реверзно–фазне течне хроматографије под 

високим притиском. Резултати испитивања указују да је нимесулид у свим 

анализираним таблетама показао стабилност која је у прихватљивим границама. 

Садржај нимесулида кретао се од 95,38 % до 104,45 % recovery вриједности, а 

појединачне и укупне нечистоће биле су у дозвољеним границама. У свим 

испитиваним таблетама након 6 мјесеци уочене су непознате нечистоће на 

релативним ретенционим временима 1,75, 2,08 и 2,97 минута. 

[0,75 x 3 бода = 2,25 бодова] 

2.9. Tubić B, Determination of antioxidants in foodstuffs by a thin layer 

chromatography – TLC, Scr Med 2004, vol. 1, pp. 36. 

Циљ рада је да се из намирница које садрже антиоксидансе они издвоје 

одговарајућим поступком екстракције, а потом да се квалитативно и 

квантитативно испитају примјеном танкослојне хроматографије у спрези са 

дензитометријом и да се нађени садржај упореди са количинама које су дозвољене 

подзаконским актом. 



[3 бода] 

Радови послије последњег избора/реизбора 
 

1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 
19/8) 
 
1.1. Tubić B, Vladimirov S, Marković B, Sabo T. Prediction of in vivo Bioavailibility 
by in vitro Characterization of Ethylenediamine Dipropanoic Acid Derivatives with 
Cytotoxic Activity. Acta Chim. Slov. 2018;65:59–64. 
 
O,O’-диетил-(S,S)-етилендиамин-N,N’-ди-2-(3-циклохексил)пропаноат (DE-EDCP) 
је нова супстанца која је показала цитотоксичну активност на хуманим 
леукемијским ћелијама. Циљ рада био је предвидјети in vivo биолошку 
расположивост супстанце DE-EDCP и њеног потенцијалног метаболита (S,S)-
етилендиамин-N,N’-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине (EDCP) на основу 
резултата in vitro биофармацеутске карактеризације која укључује одређивање 
липофилности и пасивне мембранске пермеабилности. Такође, током испитивања 
је оцјењена и интер-лабораторијска поновљивост биоаналитичке методе која је 
претходно развијена и валидирана за претклиничка испитивања супстанци DE-
EDCP и EDCP. Дистрибуциони коефицијент n-октанол-вода износио је 1,68 за 
DE-EDCP и 0,03 EDCP, док је коефицијент пермеабилности био 4 × 10–4 cm/s за 
DE-EDCP и 20 × 10–4 cm/s за EDCP. Добијени и приказани резултати показују да 
супстанца која има већу липофилност DE-EDCP има и бољу мембранску 
ретенцију у односу на супстанцу EDCP која има мању липофилност и боњи 
пролазак кроз мембрану ћелије. Такође, показана је репродуцибилност и 
робусност биоаналитичке методе која је препоручена за фазу претклиничких 
испитивања. 

[0,75 x 10 бодова = 7,5 бодова] 
 
1.2. Тubić B, Marković B, Vladimirov S, Savić A, Poljarević J, Sabo T. A new model 
to determine lipophilicity of 1,2-ethanediamine-N,N’-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic acid 
and 1,3-propanediamine-N,N’-di-2-(3-cyclohexyl)propanoic acid derivatives with 
antiproliferative activity by combining shake flask procedure and UHPLC-MS method. 
Pharmazie. 2017;72:317–323. 
 
За четрнаест једињења представљених као естри (S,S)-1,2-етандиамин-N,N’-ди-2-
(3-циклохексил)пропанске киселине и естри (S,S)-1,3-пропандиамин-N,N’-ди-2-(3-
циклохексил)пропанске киселине, показана је цитотоксична активност 
(антипролиферативна) у in vitro условима на ћелијским линијама. Циљ 
истраживања био је да се одреде резултати липофилност испитиваних једињења и 
да се развије математички модел за предвиђање резултата липофилности 
потенцијалних in vivo метаболита и новосинтетисаних деривата (S,S)-1,2-
етандиамин-N,N’-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине и (S,S)-1,3-
пропандиамин-N,N’-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине на основу 
хроматографских параметара (ретенционог времена). Резултати липофилности 



одређени су експериментално применом традиционалне shake flask методе и 
применом течне хроматографије под ултра-високим притиском у спрези са 
масеном детекцијом (UHPLC-MS). Испитана је корелација између добијених 
вриједности партиционог коефицијента n-октанол/вода (logD7,4) and 
хроматографских параметара липофилности (CHI, φ0) и такође између logD7,4 и 
ретенционог времена. Врло добра корелација (r2=0,8969) успостављена је између 
резултата хроматограског параметра липофилности φ0 добијених примјеном 
UHPLC-MS методе и резултата logD7,4 добијених примјеном shake flask методе: 
logD7,4 = (0,11±0,01) •φ0 + (1,25±0,20) • Nc- (9.19±1.18); статистички параметар 
F=47,84; significance of F = 3,74•10-6, Nc=број C атома између двије амино групе 
(Nc=2 за 1,2-етандиаминске деривате и Nc=3 за 1,3-пропандиаминске деривате). 
Предиктивна моћ одређена је примјеном cross validation leave one out (LOO) 
технике и изражена кроз вриједност параметра Q2 = 0,89. Развијен математички 
модел има добру предиктивну моћ за предвиђање резултата липофилности 
потенцијалних in vivo метаболита испитиваних супстанци, као и 
новосинтетисаних деривата (S,S)-1,2-етандиамин-N,N’-ди-2-(3-
циклохексил)пропанске киселине и (S,S)-1,3-пропандиамин-N,N’-ди-2-(3-
циклохексил)пропанске киселине. Такође, резултати липофилности добијени и 
приказани у овом раду у корелацији су са антипролиферативном активношћу 
испитиваних супстанци, која је показана у претходним in vitro испитивањима. 

[0,3 x 10 бодова = 3 бода] 
 
1.3. Тubić B, Marković B, Vladimirov S, Ristić S, Ivković B, Savić M, Poljarević J, 
Sabo T. Highly Sensitive UHPLC–MS/MS Method for Quantification of 
Ethylenediamine-N,N′-di-2-(3-cyclohexyl) Propanoic Acid Derivatives in Mouse 
Serum. Acta Chromatogr. 2017;29(2):235–252 
 
Серија нових једињења, естарских деривата (S,S)-етилендиамин-N,N′-ди-2-(3-
циклохексил)пропанске киселине показала је цитотоксичну активност на хуманој 
леукемијској ћелијској линији. Циљ истраживања био је развој и валидација 
бианалитичке методе за квантитативно одређивање O,O'-диетил-(S,S)-
етилендиамин-N,N′-ди-2-(3-циклохексил)пропаноат дихлорида (DE-EDCP) и 
киселине као потенцијалног му метаболита (EDCP) у серуму миша примјеном 
течне хроматографије под ултра-високим притиском у спези са масеном 
спектрометријом (UHPLC–MS/MS). Структурни аналог, дериват 1,3-
пропандиамина кориштен је као интерни стандард (ИС). Преципитација протеина 
из биолошког материјала вршена је примјеном ацетонитрила и 
ултрацентрифугирања. Постигнуто је оптимално раздвајање испитиваних 
једињења у кратког временском периоду трајања анализе од 6 мин. Додатно, 
примјењена је метода праћена одабраних јонских фрагмената (selected reaction 
monitoring - SRM) уз високу осјетљивост, тачност и прецизност идентификације 
анализираних једињења. Лимит квантификације био је 1,3 ng mL−1 за DE-EDCP и 
0,3 μg mL−1 за EDCP. Линеарност калибрационе криве потврђена у 
концентрационом опсегу 1,3–26,7 ng mL−1 за DE-EDCP и 0,3–6,7 μg mL−1 за 
EDCP. Прецизност (%CV) и тачност (%RE) за DE-EDCP била је у опсегу од 3,5% 
до 16,0% и за EDCP у опсегу од 1,8% до 14,4%. Валидација је урађена у складу са 



регулаторним смјерницама и за све испитане валидационине параметре добијене 
су вриједности у границама прихватљивости. Нова развијена и валидирана метода 
је брза, осјетљива, селективна, и може се користити за праћење лијека 
(квалитативну и квантитативну анализу) током претклиничких испитивања на 
анималним моделима. 

[0,3 x 10 бодова = 3 бода] 
 
1.4. Jungić S, Tubić B, Gajanin R, Gojković Z, Rakita I. Efficacy and safety of 
bevacizumab in combination with irinotecan and capecitabine in first-line treatment of 
metastatic colorectal cancer. Vojnosanit Pregl. 2017;74(3):249–255. 
 
У раду је испитивана безбедност и ефикасност прве линије терапије протоколом 
XIA (капецитабин/иринотекан/бевацизумаб) код пацијената са метастатским 
колоректалним карциномом (mCRC). Капецитабин представља 
флуоропиримидински дериват за оралну употребу са јединственим селективним 
деловањем. Бевацизумаб се селективно веже за све изотипове васкуларног 
ендотелног фактора раста А (VEGF-A), кључног медијатора у туморској 
ангиогенези. Блокирањем биолошке активности VEGF наступа регресија 
васкуларизације туморског ткива, нормализује се прокрвљеност преосталих 
крвних судова и спријечава се формирање нових крвних судова тумора, чиме се 
кочи даљи развој туморског ткива. Иринотекан је полусинтетски дериват 
кампотецина. Испитаници са mCRC који нису претходно примали хемиотерапију, 
или су примали адјувантну или неоадјувантну хемиотерапију, која је завршила 6 
месеци пре почетка лечења терапијском шемом капецитабин (1000 mg/m2 per os 
од 2. до 8. дана сваког циклуса), иринотекан (175 mg/m2 сваке 2 седмице), плус 
бевацизумаб (5 mg/kg i.v. сваке 2 седмице). Током испитивања анализирана је 
ефикасност и токсичност испитиване хемиотерапијске комбинације у првој 
линији терапије пацијената са mCRC-ом. Испитани су параметри: укупан 
терапијски одговор (overall response rate – ORR), преживљавање до прогресије 
болести (progression free survival – PFS), укупно преживљавање (overall survival – 
OS), као и токсичност овог протокола. Испитивање је проспективно, проведено је 
на укупно 35 испитаника оба пола. ORR је био: 71,4 %; парцијалан одговор (PR): 
28,6%; прогресија болести (PD): 28,6 %; и стабилна болест (SD): 42,8%. PFS 
испитаника био је 11,3 месеци (интервал поузданости - 95% CI: 9,1 - 12,9 мјесеци). 
OS испитаника био је 25,2 месеци (95% CI: 17,4 - 28,4 месеци). Било је 117 
нежељених реакција код 24 испитаника. Најчешће нежељене реакције биле су 
алопеција 51,42 %, мучнина и повраћање 37,1 %, хеморагија 37,1 %, синдром 
шака-стопало 25,7 %, дијареја 22,8%, абдоминална бол 20,0 %, протеинурија 20,0 
%, хипертензија 17,1 %. Резултати испитивања подржавају и оправдавају додатак 
бевацизумаба хемиотерапијској комбинацији капецитабин/иринотекан у првој 
линији третмана пацијената са mCRC-ом. 

[0,5 x 10 бодова = 5 бодова] 
 
2. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова (чл. 19/16) 
 



2.1. Tubić B, Vladimirov S, Marović B. Inter-laboratory reproducibility of bioanalytical 
UHPLC-MS/MS method. International Journal “Advanced Quality”. 2017;45(2):49-
53. 
 
Валидација методе је континуирани процес, који је саставни дио развоја и 
унапређења аналитичке методе. Захтјеви за потпуну валидацију методе разликују 
се међу смјерницама. Уједно, парцијална валидација, као и трансфер методе нису 
јасно описани и дефинисани. Циљ истраживања био је показати поновљивост 
методе кроз потпуну валидацију методе између две различите лабораторије и 
испитати да ли је овакав приступ адекватан за поређење резултата добијених у две 
различите лабораторије. Трансфер методе рађен је из оригиналне лабораторије у 
којој је метода иницијално развијена и валидирана у другу пријемну лабораторију. 
Примјењена су два различита UHPLC-MS/MS система са сличним техничким 
карактеристикама. Развијена метода за квалитативну и квантитативну анализу 
валидирана је на оба инструмента при чему су испитани валидациони параметри: 
селективност, линеарност, тачност, прецизност, лимит квантификације, recovery, 
ефекат матрикса, стабилност у складу са регулаторним смерницама. Такође, 
поређење је урађено и примјеном Passing-Bablok регресионе анализе. 
Поновљивост и cross-лабораторијска трансферибилност UHPLC-MS/MS методе за 
будућа претклиничка испитивања испитана је. Уз закључак, аутори предлажу да 
се испитивање трансферибилности методе убудуће укључи у in-house стандардне 
оперативне процедуре које се односе на развој аналитичких и биоаналитичких 
метода. 

[3 бода] 
 
2.2. Tubić B, Marković B, Vladimirov S, Savić A, Poljarević J, Sabo T. Estimation of 
lipophilicity data for derivatives of alkandiamine-N, N’-di-2-(3-cyclohexyl) propanoic 
acid with potential antineoplastic activity, by UHPLC-MS method. IFMBE 
Proceedings. 2017;62:402-409. 
 
Током ране фазе откривања новог лијека од великог значаја је одредити 
липофилност једињења и предвидјети на основу добијених резултата 
дистрибуцију и ресорпцију у људском тјелу, односно биорасположивост 
једињења у људском организму. Нових четрнаест једињења која су естарски 
деривати (S,S)-етилендиамин-N,N'-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине и 
(S,S)-1,3-пропандиамин-N,N'-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине, показало 
је антипролиферативну активност у in vitro испитивањима на ћелијским линијама. 
Циљ истраживања био је одредити параметре липофилности посматраних 14 
једињења применом течне хроматографије под ултра-високим притиском у спрези 
са детекцијом примјеном масеног спектрометра - UHPLC-MS метода. Примјењена 
је метода у градијентним условима, као и у изократским условима са циљем 
израчуна хроматографских параметара липофилности/хидрофобности на основу 
којих се рачунски добија вриједност партиционог коефицијента – logP. Резултати 
липофилности за 14 испитиваних једињења добијени током овог испитивања и 
примјеном UHPLC-MS методе показују да деривати (S,S)-етилендиамин-N,N'-ди-
2-(3-циклохексил)пропанске киселине имају више вриједности за logP у односу на 



деривате (S,S)-1,3-пропандиамин-N,N'-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине. 
Такође, вриједност параметара липофилности за свако од испитиваних једињења 
зависи од дужине алкил низа на естарским функционалним групама. Рачвање 
алкил низа има незнатан утицај на вриједности липофилности/хидрофобности. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 
2.3. Tubić B, Marković B, Vučković J, Dobričić V, Vladimirov S, In vitro/in silico 
characterisation of novel substances with cytotoxic activity: 1,2-ethanediamine-N,N'-di-
2-(3-cyclohexyl)propanoic acid and 1,3-propanediamine-N,N'-di-2-(3-
cyclohexyl)propanoic acid derivatives, Book of abstracts of the Conference on the 65th 
Anniversary of Faculty of Pharmacy, Comenius University in Bratislava - 46th 
EuroCongress on Drug Synthesis and Analysis, 2017; Abstract book, pp. 21-22. 
 
У раду је приказана веза између резултата in vitro/in silico биофармацеутске 
карактеризације испитиваних једињења, естарских деривата (S,S)-етилендиамин-
N,N'-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине и (S,S)-1,3-пропандиамин-N,N'-ди-
2-(3-циклохексил)пропанске киселине. Упоређени су резултати липофилности и 
мембранске пермеабилности са резултатима који су добијени примјеном 
рачунарских програма: Metabolizer, ADME(T) predictor и AutoDock Vina и Virtual 
Screening. Резултати указују на механизам дејства на нивоу мембране 
(митохондријалне). Такође, показана је цитотоксична активност потенцијалних 
метаболита. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 
 
2.4. Tubić B, Marković B, Vladimirov S, Savić A, Poljarević J, Sabo T. Estimation of 
permeability on artificial membrane for derivatives alkandiamine-N, N’-di-2-(3-
cyclohexyl)propanoic. Arh.farm. 2016;66:161-162. 
 
Испитана је мембранска пермеабилност естарских деривата (S,S)-етилендиамин-
N,N'-ди-2-(3-циклохексил)пропанске киселине и (S,S)-1,3-пропандиамин-N,N'-ди-
2-(3-циклохексил)пропанске киселине примјеном теста пермеабилности на 
вјештачким паралелним мембранама (PAMPA тест). Испитана је мембранска 
пермеабилност на вјештачкој мембрани којом се симулира мебрана 
гастроинтестиналног тракта и коју чини 1 % лецитин у додекану. Резултати 
испитивања су показали да мембранска пермеабилност није у корелацији са 
липофилним карактеристикама испитиваних једињења. Највећу пермеабилност 
имају неестерификовани деривати и метил естри и етилендиамина и 1,3-
пропандиамина. Највеће задржавање у мембрани показали су диетилестри 
етилендиамина и 1,3-пропандиамина. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 
2.5. Tubić B, Marković B, Vladimirov S, Stanković D, Ristić S, Savić M, Ivković B, 
Vladimirov S, Sabo T. Highly sensitive ultra-performance liquid chromatography-
tandem mass spectrometry method for quantification of DE-EDCP and EDCP in mouse 
serum. 21st International Symposium on Separation Sciences, June 30th - July 3rd, 



Ljubljana, Slovenia, 2015, Abstract book, pp. 70. 
 
Циљ истраживања био је развој и валидација бианалитичке методе за 
квантитативно одређивање O,O'-диетил-(S,S)-етилендиамин-N,N′-ди-2-(3-
циклохексил)пропаноат дихлорида (DE-EDCP) и киселине као потенцијалног му 
метаболита (EDCP) у серуму миша примјеном течне хроматографије под ултра-
високим притиском у спези са масеном спектрометријом (UHPLC–MS/MS). 
Структурни аналог, дериват 1,3-пропандиамина кориштен је као интерни 
стандард (ИС). Преципитација протеина из биолошког материјала вршена је 
примјеном ацетонитрила и ултрацентрифугирања. Постигнуто је оптимално 
раздвајање испитиваних једињења у кратког временском периоду трајања анализе 
од 6 мин. Додатно, примјењена је метода праћена одабраних јонских фрагмената 
(selected reaction monitoring - SRM) уз високу осјетљивост, тачност и прецизност 
идентификације анализираних једињења. Лимит квантификације био је 1,3 ng 
mL−1 за DE-EDCP и 0,3 μg mL−1 за EDCP. Линеарност калибрационе криве 
потврђена у концентрационом опсегу 1,3–26,7 ng mL−1 за DE-EDCP и 0,3–6,7 μg 
mL−1 за EDCP. Прецизност (%CV) и тачност (%RE) за DE-EDCP била је у опсегу 
од 3,5% до 16,0% и за EDCP у опсегу од 1,8% до 14,4%. Валидација је урађена у 
складу са регулаторним смјерницама и за све испитане валидационине параметре 
добијене су вриједности у границама прихватљивости. Нова развијена и 
валидирана метода је брза, осјетљива, селективна, и може се користити за 
праћење лијека (квалитативну и квантитативну анализу) током претклиничких 
испитивања на анималним моделима. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 
2.6. Tubić B, Vladimirov S, Marković B, Inter-laboratory transfer of new UHPLC-
MS/MS bioanalitical method for non-clinical, 21st International Symposium on 
Separation Sciences June 30th - July 3rd, Ljubljana, Slovenia, 2015, Abstract book, pp. 
71. 
 
Циљ истраживања био је показати поновљивост методе кроз потпуну валидацију 
методе између две различите лабораторије. Трансфер методе рађен је из 
оригиналне лабораторије у којој је метода иницијално развијена и валидирана у 
другу пријемну лабораторију. Примјењена су два различита UHPLC-MS/MS 
система са сличним техничким карактеристикама. Развијена метода за 
квалитативну и квантитативну анализу валидирана је на оба инструмента при 
чему су испитани валидациони параметри: селективност, линеарност, тачност, 
прецизност, лимит квантификације, recovery, ефекат матрикса, стабилност у 
складу са регулаторним смерницама. Такође, поређење је урађено и примјеном 
Passing-Bablok регресионе анализе. Поновљивост и cross-лабораторијска 
трансферибилност UHPLC-MS/MS методе за будућа претклиничка испитивања 
испитана је. Такође, показана је репродуцибилност и робусност биоаналитичке 
методе која је препоручена за фазу претклиничких испитивања. 

[3 бода] 
 
2.7. Tubić B, Marković B, Ristić S, Vladimirov S, Ivković B, Stanković D, Sabo T. 



Highly sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for 
quantification of L3 in mouse serum, 2nd International Conference on Label Free 
Technologies Conference information, Boston, 2015, Abstract book, pp.1. 
 
Циљ истраживања био је развој и валидација бианалитичке методе за 
квантитативно одређивање O,O'-диетил-(S,S)-етилендиамин-N,N′-ди-2-(3-
циклохексил)пропаноат дихлорида (L3) и киселине као потенцијалног му 
метаболита у серуму миша примјеном течне хроматографије под ултра-високим 
притиском у спези са масеном спектрометријом (UHPLC–MS/MS). Структурни 
аналог, дериват 1,3-пропандиамина кориштен је као интерни стандард (ИС). 
Преципитација протеина из биолошког материјала вршена је примјеном 
ацетонитрила и ултрацентрифугирања. Постигнуто је оптимално раздвајање 
испитиваних једињења у кратког временском периоду трајања анализе од 6 мин. 
Додатно, примјењена је метода праћена одабраних јонских фрагмената (selected 
reaction monitoring - SRM) уз високу осјетљивост, тачност и прецизност 
идентификације анализираних једињења. Лимит квантификације био је 1,3 ng 
mL−1 за L3 и 0,3 μg mL−1 за киселину. Линеарност калибрационе криве потврђена 
у концентрационом опсегу 1,3–26,7 ng mL−1 за L3 и 0,3–6,7 μg mL−1 за киселину. 
Прецизност (%CV) и тачност (%RE) за L3 била је у опсегу од 3,5% до 16,0% и за 
киселину у опсегу од 1,8% до 14,4%. Валидација је урађена у складу са 
регулаторним смјерницама и за све испитане валидационине параметре добијене 
су вриједности у границама прихватљивости. Нова развијена и валидирана метода 
је брза, осјетљива, селективна, и може се користити за праћење лијека 
(квалитативну и квантитативну анализу) током претклиничких испитивања на 
анималним моделима. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 
2.8. Tubić B, Grubiša N. Farmaceutski regulatorni sistem za lijekove i medicinska 
sredstva u Bosni i Hercegovini - 50 godina evropske farmaceutsle regulative, Treći 
kongres farmaceuta Bosne I Hercegovone, Sarajevo, Pharmacia 2015; Vol. 18; (1) supl. 
1: 123. 
 
У раду је приказан развојни пут фармацеутског права, сва поља фармације која су 
њиме обухваћена и колико Босна и Херцеговина прати и спроводи све европске 
прописе из домена фармацеутског права који су на снази. 

[3 бода] 
 
 
4. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(чл. 19/21) 
 
4.1. ,,Синтеза, физичко-хемијска карактеризација, квантитативни односи између 
структуре и дејства, дизајн, технолошка и фармацеутска анализа фармаколошки 
активних супстанци“. Евиденциони број 19/6-020/961-169/14. 

[1 бод] 



 
5. Кратко или претходно саопштење  (чл. 19/42) 
 
5.1. Tubić B, Uzunović A, Pilipović S, Gagić Ž. Dissolution profile of nimesulide from 
pharmaceutical preparations for oral use. Acta Chim. Slov. 2016;63:193–199. 
 
Нимесулид припада групи семи-селективних инхибитора COX-2, који се широко 
користе у чврстим орални формулацијама. У раду је испитан утицај сурфактаната, 
величине честица активне супстанце и pH медијума на стопу растварања 
нимесулида из чврстих фармацеутских облика. У ту сврху су проучавана четири 
различита препарата који садрже 100 мг нимесулида по таблети и доступни су на 
тржишту Босне и Херцеговине (означени као А, Б, Ц и Д). Тест за процјену 
профила растварања формулација је изведен у медијуму pH 7,5 без присуства 
сурфактаната. Профили растварања су упоређени израчунавањем фактора разлике 
(f1) и сличности (f2). Раст pH вриједности средине од 7,5 до 7,75 резултирао је 
значајним повећањем стопе растварања нимесулида из испитиваних формулација. 
Такође, резултати показују да величина честица у великој мјери утиче на стопу 
растварања, а најбољи резултати су постигнути са микронизираним нимесулидом. 
Присуство сурфактаната међу другим ексципијентима показало је занемарљив 
утицај на стопу растварања. 

[0,75 x 1 бод = 0,75 бодова] 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 74,6 

 
 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
 

1. Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике (чл. 25) 
 
Биљана Тубић је запослена на Катедри за фармацеутску хемију Медицинског 
факултета у Бањој Луци, у звању вишег асистента од 2015. године, гдје успјешно 
учествује у извођењу практичне наставе (теоријске вјежбе и лабораторијски рад). 
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. 
 На основу резултата анкете о вредновању наставничких способности за 
наставнике и сараднике на Универзитету у Бањој Луци, Биљана Тубић је оцјењена 
са оцјеном 4,47 од укупне оцјене 5,0. 

[8 бодова] 



УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8,0 

 
 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

 
1. Рад у зборнику радова са међународног стручног скупа (чл. 22/5) 
 
1.1. Tubić B, Grubiša N. Regulatorni zahtevi I izazovi za QP u BiH, Prva QP 
konferencija: Kako odgovoriti izazovima u zemljama jugoistočne Evrope, 2013, Zbornik 
radova pp. 24-25. 
 
У раду су приказани регулаторни захтјеви у Босни и Херцеговини када је су 
питању квалификације и одговорности особа које су одговорна за пуштање лијека 
у промет. Ови захтјеви су упоређени са захтјевима који проистичу из Европске 
директиве 2001/83/ЕЦ. 

 [3 бода] 
 

2. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22/6) 
 
2.1. Grubiša N, Savanović T, Tubić B. Farmako i materio vigilansa – iskustva 
ALMBIH, X simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije, 2013, Zbornik 
radova pp. 97-105. 
 
Дат је приказ појмова који се односе на вигилансу лијекова и медицинских 
средстава. Приказан је систем за пријављивање и прикупљање нежељених 
дејстава лијекова и нежељених појава условљених примјеном медицинских 
средстава. Приказана је извјештај о броју прикупљених сумњи на нежељена 
дејства лијекова и медицинских средтсва. 

[2 бода] 
 
2.2. Tubić B. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne I Hercegovine – misija i 
vizija. XI simpozijum farmaceuta I biohemičara, 2009, Zbornik radova pp. 62-64. 
 
Представљен је дјелокруг рада Агенције, надлежности, први постигнути 
резултати и циљеви уз нагласак на мисију и визију институције у систему 
здравственог осигурања у Босни и Херцеговини. 

[2 бода] 
 
2.3. Tubić B. Komparativni prikaz preparata za lečenje epilepsije -  u svetu i kod nas, 
IX simpozijum Farmaceutskog društva Republike Srpske, 2007 Zbornik radova pp. 105-
108. 
 
Представљен је преглед лијекова који су одобрени за третман епилепсије од 



стране Агенције за лијекове Републике Српске у односу на лијекове који су 
одобрени за третман епилепсије у државама региона и у Великој Британији. 

[2 бода] 
 
2.4. Tubić B. Komparativni prikaz preparata za lečenje tegoba izazvanih menopauzom -  
u svetu i kod nas. VII simpozijum Farmaceutskog društva Republike Srpske 2005, 
Zbornik radova pp. 52-59. 
 
Представљен је преглед лијекова који су одобрени за третман тегоба изазваних 
менопаузом, од стране Агенције за лијекове Републике Српске у односу на 
лијекове који су одобрени за третман тегоба изазваних менопаузом у државама 
региона и у Великој Британији. 

[2 бода] 
2.5. Tasić Lj, Tubić B. Regulativa i iskustva u provođenju farmakonadzor, I 
Simpozijum Farmaceutske komore Republike Srpske. 2004, Zbornik radova pp. 80-84. 
 
У раду су дате дефиниције најважнијих појмова који се тичу процеса праћења 
нежељених дјеловања лијекова (фармаконадзор) као и регулатива у Републици 
Српској, којом се дефинишу обавезе произвођача у овој области. Изнесен је 
кратакнсадржај документа „Периодични извјештај о безбједности лијека“ који је 
према европским директивама саставни дио регистрационе документације. 
Сликом је приказан начин прикупљања информација о нежељеним дјеловањима 
лијекова, као и улога регулаторног тјела у читавом процесу. Истакнут је 
фармацеутско-хемијски аспект нежељених дјеловања лијекова о коме до сада није 
било пуни ријечи. 

[2 бода] 
 
3. Уредник часописа, књиге или континуираног умјетничког програма (у 
трајању дужем од девет мјесеци) у земљи (чл. 22/8) 
 
3.1.  Jungić S, Tubić B. Registar lijekova Bosne i Hercegovine, Agencija za lijekove i 
medicinska sredstva BiH, Banja Luka 2005-2011. 
 
Регистар лијекова је од битног утицаја на имплементацију политике и стратегије 
лијекова у свакој земљи, којим се здравствени радници и стручњаци информишу 
кроз кодификован и на свеобухватан начин о лијековима који се могу наћи на 
нашем тржишту. Преглед лијекова за које је дата дозвола за стављање у промет са 
сновним фармакотерапијским подацима, класификацији према анатомско-
хемијско-тераписјкој класификацији. Овакав приступ омогућава сљедљивост 
података и информација у области пословања здравствених установа и фондова 
здравствених осигурања, праћење потрошње лијекова итд, а препоручен је од 
стране Свјетске здравствене органзације. 

[3 бода] 
 

3.2. Gl.urednik Škrbić R, urednici: Marković-Peković V, Stoisavljević-Šatara S, 



Grubiša N, Tubić B. ATC klasifikacija lijekova i praćenje njihove upotrebe 
metodologijom sa DDD jedinicama za lijekove registrovane u Republici Srpskoj, 
Agencija za lijekove Republike Srpske, Banja Luka 2007. 
 
Преглед лијекова према њиховом интернационалном незаштићеном називу са 
подацима о дозвољеним дневним дозама у складу са класификацијом и 
препорукама Свјетске здравствене организације уз ознаке за код који лијеку 
припада, а у складу са анатомско-хемијско-терапијском класификацијом. 

[3 бода] 
 

4. Превод изворног текста (за живе језике) у облику студије, поглавља или 
чланка; превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге 
(чл. 22/15) 

 
4.1. Gl.urednik Jungić S. Maligni tumori gastrointestinalnog trakta – Algoritmi i 
protokoli za kliničku praksu, Udruženje onkologa Republike Srpske, (CIP 616.3-
006(035) ISBN: 978-99955-784-2-8, COBISS.BH-ID 4076568) 2014. 
 
Књига представља превод на српски језик смјерница - алгоритама Америчког 
удружења медицинских онколога (The National Comprehensive Cancer Network  - 
NCCN) намјењених за третман малигних обољења гастроинтестиналног тракта, а 
садржи посљедње објављене научне информације и сазнања о исправним или 
оптималним дијагностичко-терапијским поступцима у виду алгоритама са 
наведеним нивоом доказа и степеном препорука. 

[2 бода] 
 
4.2. Gl.urednik Jungić S. Maligni tumori gastrointestinalnog trakta – ESMO Vodič za 
kliničku praksu, Udruženje onkologa Republike Srpske, (CIP 616.3-006(035) ISBN: 
978-99955-784-1-1, COBISS.BH-ID 3918360) 2014. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 
удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 
намјењених за третман малигних обољења гастроинтестиналног тракта, а садржи 
посљедње објављене научне информације и сазнања о исправним или оптималним 
дијагностичко-терапијским поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном 
препорука. 

[2 бода] 
 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 
1. Рад у зборнику радова са националног стручног скупа (чл. 22/6) 
 
1.1. Tubić B, Zolak A. Dostupnost gotovih preparata koji se koristte za tretman 
oboljenja kože u BiH. XIII simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije, 
2016, Zbornik radova pp. 120-131. 



 
Представљен је детаљан преглед лијекова који су одобрени за третман обољења 
коже за тржиште Босне и Херцеговине, са датим саставом и кодом на основу 
анатомско-хемијско-тераписјке класификације лијекова. Исти је упоређен са 
доступним лијековима који су одобрени за третман обољења коже у државама 
региона и у Великој Британији и донесен је закључак о доступности ове групе 
лијекова у БиХ. 

[2 бода] 
 
1.2. Tubić B, Zolak A. Regulacija cijena lijekova u Bosni i Hercegovini. XIII 
simpozijum magistara farmacije i medicinske biohemije, 2016, Zbornik radova pp. 132-
134. 
 
У раду је представљен подзаконски акт којим се уређује питање максималних 
велепродајних цијена у Босни и Херцеговини. 

[2 бода] 
 
2. Уредник часописа, књиге или континуираног умјетничког програма (у 
трајању дужем од девет мјесеци) у земљи (чл. 22/8) 
 
2.1.  Spasojević T, Cvijanović A, Tubić B, Registar lijekova Bosne i Hercegovine 2018, 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, (ISBN: 978-99955-766-5-3, 
COBISS.RS-ID 7308568) 2018. 
 
Регистар лијекова је од битног утицаја на имплементацију политике и стратегије 
лијекова у свакој земљи, којим се здравствени радници и стручњаци информишу 
кроз кодификован и на свеобухватан начин о лијековима који се могу наћи на 
нашем тржишту. Преглед лијекова за које је дата дозвола за стављање у промет са 
сновним фармакотерапијским подацима, класификацији према анатомско-
хемијско-тераписјкој класификацији. Овакав приступ омогућава сљедљивост 
података и информација у области пословања здравствених установа и фондова 
здравствених осигурања, праћење потрошње лијекова итд, а препоручен је од 
стране Свјетске здравствене органзације. 

[3 бода] 
 

3. Превод изворног текста (за живе језике) у облику студије, поглавља или 
чланка; превод или стручна редакција превода стручне монографске књиге 
(чл. 22/15) 

 
3.1. Gl.urednik Jungić S. ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignih 
tumora - BUBREG, Udruženje onkologa Republike Srpske, (ISBN: 978-99955-784-3-5, 
COBISS.RS-ID 5783064) 2016. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 
удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 



намјењених за третман малигних обољења бубрега, а садржи посљедње објављене 
научне информације и сазнања о исправним или оптималним дијагностичко-
терапијским поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном препорука. 

[2 бода] 
 
3.2. Gl.urednik Jungić S. ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignih 
tumora – GIST/NET, Udruženje onkologa Republike Srpske, (ISBN: 978-99955-784-3-
3, COBISS.RS-ID 0) 2016. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 
удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 
намјењених за третман малигних обољења GIST/NET, а садржи посљедње 
објављене научне информације и сазнања о исправним или оптималним 
дијагностичко-терапијским поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном 
препорука. 

[2 бода] 
 
3.3. Gl.urednik Jungić S. ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignih 
tumora – MELANOM, Udruženje onkologa Republike Srpske, (ISBN: 978-99955-784-
5-9, COBISS.RS-ID 0) 2016. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 
удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 
намјењених за третман меланома, а садржи посљедње објављене научне 
информације и сазнања о исправним или оптималним дијагностичко-терапијским 
поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном препорука. 

[2 бода] 
 

3.4. Gl.urednik Jungić S. ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignih 
tumora – PROSTATA, Udruženje onkologa Republike Srpske, (ISBN: 978-99955-784-
4-2, COBISS.RS-ID 5784856) 2016. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 
удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 
намјењених за третман малигних обољења простате, а садржи посљедње 
објављене научне информације и сазнања о исправним или оптималним 
дијагностичко-терапијским поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном 
препорука. 

[2 бода] 
 
3.5. Gl.urednik Jungić S. ESMO vodič za dijagnostiku, liječenje i praćenje malignih 
tumora – DOJKA, Udruženje onkologa Republike Srpske, (ISBN: 978-99955-784-6-6, 
COBISS.RS-ID 5785368) 2016. 
 
Књига представља ауторизован превод на српски језик смјерница Европског 



удружења медицинских онколога (ESMO: European Society for Medical Oncology) 
намјењених за третман малигних обољења дојке, а садржи посљедње објављене 
научне информације и сазнања о исправним или оптималним дијагностичко-
терапијским поступцима са наведеним нивоом доказа и степеном препорука. 

[2 бода] 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 40,0 

 

Други кандидат 

 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Жарко (Перо и Милева) Гагић 
Датум и мјесто рођења: 25.08.1984. године, Бихаћ 
Установе у којима је био запослен: 2010-данас: Медицински факултет 

Универзитета у Бањој Луци 
Радна мјеста: 2010-2014: Асистент на Катедри за 

фармацеутску хемију  
2014-данас: Виши асистент на Катедри 
за фармацеутску хемију 

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, студијски програм 
Фармација 

Звање: Дипломирани фармацеут 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. година 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,43 

 
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: Универзитет у Београду – Фармацеутски 



факултет 
Мјесто и година одбране докторске 
дисертације: 

Београд, 2018. година 

Назив докторске дисертације: Одређивање структуре фармакофоре, 
дизајн, синтеза и испитивање 
антипролиферативне активности 
деривата α-токоферола и γ-токотриенола 

Научна/умјетничка област (подаци из 
дипломе): 

Фармацеутска хемија 

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

Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци: 
Асистент на Катедри за фармацеутску 
хемију, 2010-2014 
Виши асистент на Катедри за 
фармацеутску хемију, 2014-данас 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 
1. Оригинални научни рад у научном часопису националног значаја (чл. 19/9) 

1.1. Tubić B, Kasagić Vujanović I, Mihajlica N, Gagić Ž, Bubić Pajić N. Ispitivanje 

sadržaja aktivne supstance i degradacionih proizvoda/nečistoća u tabletama nimesulida 

primjenom reverzno fazne tečne hromatografije pod visokim pritiskom. Arh. Farm. 

2013;63:1–19. 

У овом раду испитиван је садржај фармацеутски активне супстанце и 

деградационих производа/нечистоћа у таблетама нимесулида од пет различитих 

произвођача тестом убрзаног старења, гдје су узорци чувани у комори под 

сљедећим условима температуре и релативне влажности ваздуха: 40oC ± 2oC / 75 % 

± 5 %. Садржај нимесулида и нечистоћа насталих усљед деградације праћен је у 

тачно дефинисаном временском интервалу (0, 3 и 6 мјесеци) употребом реверзно–

фазне течне хроматографије под високим притиском. Резултати испитивања указују 

да је нимесулид у свим анализираним таблетама показао стабилност која је у 

прихватљивим границама. Садржај нимесулида кретао се од 95,38 % до 104,45 % 

recovery вриједности, а појединачне и укупне нечистоће биле су у дозвољеним 

границама. У свим испитиваним таблетама након 6 мјесеци уочене су непознате 

нечистоће на релативним ретенционим временима 1,75, 2,08 и 2,97 минута.  

[0,5 x 6 бодова = 3 бода] 

2. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 

радова  (чл. 19/16) 



2.1. Topić V, Vučen S, Mendes LRBC, Kasagić Vujanović I, Gagić Ž. Ispitivanje 

efikasnosti inkapsulacije ketoprofena u poli(ω–kaprolakton) nanočestice primjenom RP–

HPLC metode. II Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, 

Banja Luka, 2011. Zbornik radova, pp. 120-122. 

Циљ рада био је испитивање ефикасности и оптимизација поступка инкапсулације 

кетопрофена у поли(ε–капролактон) наночестице, добијене различитим поступцима 

инкапсулације (поступак 1 и поступак 2), будући да ефикасност инкапсулације лијека у 

полимерне носаче представља један од најважнијих фактора за остваривање терапијског 

одговора. Испитивање је извршено примјеном RP–HPLC методе. Показано је да је 

ефикасност инкапсулације већа при добијању поли(ε–капролактон) наночестица 

поступком 2, као и да је проценат инкапсулираног кетопрофена мали и недовољан у оба 

случаја (поступак 1 = 19,76 %, поступак 2 = 29,59 %). Литературни подаци указују да се 

већа ефикасност инкапсулације овог лијека може очекивати у наночестицама других 

полимера, као што је поли(ε–капролактон). 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бод] 

Радови послије последњег избора/реизбора 
 

1. Оригинални научни рад у водећем научном часопису међународног значаја 
(чл. 19/7) 
 
1.1. Gagic Z, Nikolic K, Ivkovic B, Filipic S, Agbaba D. QSAR studies and design of new 
analogs of vitamin E with enhanced antiproliferative activity on MCF-7 breast cancer 
cells. JTICE. 2016;59:33-44. 
 
Витамин Е припада групи природних антиоксиданаса састављених од токоферола и 
токотриенола. Структурни аналози витамина Е показују селективну 
антипролиферативну активност која је током последње деценије интензивно 
проучавана у различитим ћелијама карцинома (MCF-7, MDA-MB-231, LNCaP, PC-3, 
A549, K562, Jurkat). 2D- и 3D-QSAR студије су примјењене на серији од 30 деривата 
токоферола, токотриенола и хромана са антипролиферативном активношћу на 
MCF7 ћелијској линији рака дојке. Све молекулске структуре претходно су 
оптимизоване ab initio Hartree-Fock/3-21G методом. Метода парцијалних пројекција 
најмањих квадрата коришћена је за развој 2D- и 3D-QSAR модела. Статистички 
параметри: R2 = 0.798, Q2 = 0.772, R2

pred = 0.685 (2D-QSAR) и R2 = 0.960, Q2 = 0.830, 
R2

pred = 0.649 (3D-QSAR) указују на добру предиктивну снагу оба модела. На основу 
примјењених QSAR студија идентификоване су структурне карактеристике са 
највећим утицајем на антипролиферативну активност и дизајнирана нова једињења 
са бољом активношћу на MCF7 ћелијама рака дојке. 

[0,5 x 12 бодова = 6 бодова] 
 
1.2. Gagic Z, Ivkovic B, Srdic-Rajic T, Vucicevic J, Nikolic K, Agbaba D. Synthesis of 
the vitamin E amino acid esters with an enhanced anticancer activity and in silico 



screening for new antineoplastic drugs. Eur. J. Pharm. Sci. 2016;88:59-69. 
 
Токофероли и токотриеноли припадају породици витамина Е (ВЕ) са познатим 
антиоксидативним својствима. За одређене деривате α-токоферола и γ-токотриенола 
који су коришћени као водећа једињења у овој студији, пријављене су антитуморске 
активности против различитих врста карцинома. Синтетисано је седам 
аминокиселинских естара α-токоферола (4а-д) и γ-токотриенола (6а-ц) коришћењем 
EDC/DMAP реакционих услова и испитана је њихова способност да инхибирају 
пролиферацију MCF7-7 и MDA-MB-231 ћелија рака дојке и А549 ћелија рака плућа. 
Једињење 6а показало је активност на све три ћелијске линије (IC50: 20,6 μМ, 28,6 
μМ и 19 μМ за MCF7, MDA-MB-231 и А549 ћелије, редом), док је једињење 4а 
инхибирало пролиферацију MCF7 (IC50 = 8,6 μМ) и А549 ћелија (IC50 = 8,6 μМ). 
Естaр 4д је испољио снажну антипролиферативну активност против естроген-
неосјетљиве, мултирезистентне MDA-MB-231 ћелијске линије рака дојке , са IC50 
вриједношћу 9,2 μМ. У поређењу са јаком активношћу једињења 4а, 4д и 6а, 
комерцијални α-токоферил сукцинат и γ-токотриенол показали су само ограничену 
активност на све три ћелијске линије, са IC50 вриједностима већим од 50 μМ. 
Испитивање расподјеле ћелија по фазама ћелијског циклуса и индукција ћелијске 
смрти потврдили су апоптозу МDA-MB-231 ћелија третираних са 4д, као и 
синергистички ефекат 4д са доксорубицином као познатим лијеком који се користи 
у терапији рака дојке. Овај резултат указује на могућност комбиноване терапије 
рака дојке у циљу побољшања терапијског одговора и смањења токсичности 
повезане са високом дозом доксорубицина. Студија стабилности 4д у хуманој 
плазми показала је да око 83% почетне концентрације овог једињења остаје у 
плазми током шест часова инкубације. Виртуелним скринингом ChEMBL базе 
биоактивних једињења идентификована су нова једињења са потенцијалном 
антипролиферативном активношћу на МCF7 и MDA-MB-231 ћелијама рака дојке. 

 
[0,3 x 12 бодова = 3,6 бодова] 

 

2. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19/8) 
 
2.1. Oluić J, Nikolic K, Vucicevic J, Gagic Z, Filipic S, Agbaba D. 3D-QSAR, virtual 
screening, docking and design of dual PI3K/mTOR inhibitors with enhanced 
antiproliferative activity. Comb. Chem. High. Throughput. Screen. 2017;20:292-303. 
 
Сигнални пут PI3K/mTOR киназа игра веома важну улогу у расту ћелија, 
преживљавању и регулацији пролиферације. Промjењена активност овог сигналног 
пута је једна од најчешћих аберација пронађених у различитим облицима 
неопластичних лезија. Студије моделирања 3D-фармакофорe су изведене на двије 
групе састављене од 37 и 48 двојних PI3K/mTOR инхибитора, што је имало за 
резултат четири поуздана PLS модела са добрим статистичким параметрима: q2 = 
0.72, r2

pred  = 0.93; q2 = 0.81, r2
pred  = 0.88 за 3D-QSAR (mTOR) моделе и q2 = 0.79, r2

pred  

= 0.93; q2 = 0.79, r2
pred = 0.94 за 3D-QSAR (PI3K) моделе. Добијене 3D-фармакофоре 

су коришћене у дизајнирању нових, високо селективних двојних PI3K/mTOR 
инхибитора. Даљим in silico АДМЕТ профилисањем дизајнираних једињења 



одабрани су нови PI3K/mTOR инхибитори као најбољи кандидати за лијекове. 
Резултати 3D-QSAR студија потврђени су виртуелним скринингом заснованим на 
структури лиганда, који су идентификовали одабрана дизајнирана једињења као 
најбоље супстрате за PI3K и mTOR рецепторе. Студије молекулског докинга на 
PI3K и mTOR кристалним структурама идентификовале су кључне резидуе активног 
мјеста рецептора укључене у везивање PI3K/mTOR лиганда. 

[0,3 x 10 бодова = 3 бода] 
 
3. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода 
радова (чл. 19/16) 
 
3.1. Gagic Z, Ivkovic B, Vucicevic J, Agbaba D, Nikolic K. The synthesis of amino acid 
analog of vitamin E. 12th International Conference on Fundamental and Applied Aspects 
of Physical Chemistry, Belgrade, 2014. Proceedings, pp. 1149-1152. 
 
У овој студији описан је модификовани синтетички пут за естерификацију α-
токоферола са лизином. Коришћењем EDC-а као средства за купловање умјесто 
DCC-а обезбеђује се ефикасан начин за припрему одговарајућег di-Cbz-заштићеног 
естра као интермедијера у синтези α-токоферил лизина. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 
 
3.2. Gagić Ž, Nikolić K, Agbaba D, Ivković B. QSAR studies and design of new analogs 
of vitamin E with antiproliferative effect on MCF-7 breast cancer cells. VI Serbian 
Congress of Pharmacy with international participations, Belgrade, 2014. Abstract book, 
pp. 166. 
 
На серији од 33 деривата витамина Е и хромана примјењене су 2D и 3D студије 
квантитативног односа између структуре и дејства (QSAR). Подаци о 
антипролиферативној активности на MCF7 ћелијској линији карцинома дојке, 
изражени као pIC50 вриједности, су сакупљени из литературе. Све молекулске 
структуре су претходно оптимизоване употребом Hartree-Fock/3-21G методе. За 
развијање 2D и 3D QSAR модела употребљена је PLS регресиона анализа. 
Статистички параметри: R2 = 0.798, Q2 = 0.772, R2

pred = 0.685 (2D-QSAR) и R2 = 
0.960, Q2 = 0.830, R2

pred = 0.649 (3D-QSAR) су показали добру предикциону моћ оба 
модела. На основу урађених QSAR студија идентификовани су дескриптори са 
највећим утицајем на активност и дизајнирана су нова једињења са већом 
антипролиферативном активношћу. 

[0,75 x 3 бода = 2,2 бода] 
 
3.3. Tubić B, Gagić Ž, Bubić Pajić N. Comparative study of the dissolution rate of 
nimesulide from solid pharmaceutical forms for oral administration registered in Bosnia 
and Herzegovina. VI Serbian Congress of Pharmacy with international participations, 
Belgrade, 2014. Abstract book, pp. 382-383. 
 
Испитан је утицај сурфактанта као ексципијенса у таблетама, утицај величине 



честица активне супстанце и утицај pH вриједности медијума на брзину растварања 
нимесулида из чврстих фармацеутских облика за оралну примјену (необложене 
таблете, 100мг и грануле за оралну суспензију, 100мг). 

[3 бода] 
 
3.4. Gagić Ž, Nikolić K, Ivković B, Filipić S, Agbaba D. Primena hromatografskih 

metoda u sintezi -tokoferil-lizin estra. III Kongres farmaceuta Bosne i Hercegovine sa 
međunarodnim učešćem, Sarajevo, 2015. Pharmacia, Vol.18(1): pp. 165. 
 
Циљ овог истраживања био је дефинисање оптималних хроматографских услова за 
праћење синтезе  α-токоферил-лизин естра, као и хроматографских услова за 
пречишћавање финалног производа. Ток синтезе естра праћен је методом 
танкослојне хроматографије, док је за пречишћавање производа употребљена 
препаративна хроматографија на плочи. Као оптимална мобилна фаза за праћење 
прве фазе синтезе која подразумева естерификацију α-токоферола са di-Cbz-лизином 
нађена је n-хексан/етилацетат 3: 1,2 v/v. Иста мобилна фаза је употребљена и за 
пречишћавање производа. За праћење друге фазе синтезе која подразумјева 
уклањање заштитних група са лизина припремљено је више мобилних фаза, од 
којих се као оптимална показала дихлорметан – метанол – амонијак, 9 : 0,9 : 0,1 
v/v/v. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 
 
3.5. Gagić Ž, Nikolić K, Ivković B, Filipić S, Agbaba D. Design of new vitamin E 
derivatives as potential anticancer agents. II Congress of pharmacists of Montenegro with 
the international participation, Budva, 2015. Abstract book, pp. 123-124. 
 
Дизајнирано је девет нових аналога витамина Е  и предвиђена је њихова активност 
на MCF7 ћелијској линији карцинома дојке. 3D-фармакофорна слика најактивнијих 
дизајнираних једињења укључује присуство два акцептора водоничних веза- 
представљена са два карбонилна кисеоника на оптималном растојању, присуство 
хидрофобног региона, акцептора и донора водоничне везе у естарском ланцу на 
положају C6. Вриједности in silico израчунатих ADMET (absorption, distribution, 
metabolism, excretion, toxicity) параметеара (MWt, MlogP, PrUnbnd, HBD, HBA, 
RuleOf5, CYP_Risk, TOX_hERG, TOX_Risk) дизајнираних једињења су употребљене 
за финални одабир потенцијално најбољих једињења за синтезу и испитивање на 
ћелијама карцинома дојке. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 
 
3.6. Vucicević J, Popovic M, Nikolic K, Filipic S, Gagic Z, Agbaba D. Application of 
different in vitro techniques for predicting blood brain barrier pentration of imidazoline 
receptor ligands. II Congress of pharmacists of Montenegro with the international 
participation, Budva, 2015. Abstract book, pp. 190-192. 
 
Лиганди имидазолинских рецептора су данас значајни за испитивање као нови 
централно дјелујући антихипертензиви и потенцијални кандидати за лијечење 



различитих неуролошких обољења. Циљ овог рада је био да се проћени 
пермеабилност ових лиганада кроз Крвно-Мождану Баријеру (КМБ). Тест 
пермеабилности на вјештачким паралелним мембранама (PAMPA), биопартициона 
мицеларна хроматографија (BMC) и реверзно-фазна течна хроматографија под 
високим притиском (RP-HPLC) су технике које се користе за предвиђање 
пермеабилности кроз КМБ имидазолинсих лиганада. Вриједности добијене 
коришћењем PAMPA и BMC су испитиване методологијом квантитативног односа 
структура и особина једињења (QSPR). Ретенциони фактори добијени коришћењем 
BMC И RP-HPLC су корелисани са коефицијентима пермеабилности добијени 
коришћењем PAMPA. Прогностички потенцијал формираних QSPR модела је 
потврђен укрштеном и екстерном валидацијом. Формирани модели могу бити 
коришћени као брзи скрининг метод за проћену крвно-мождане пермеабилности 
нових лиганада имидазолинских рецептора, који представљају потенцијалне 
кандидате у лијечењу хипертенизије и неуролошких обољења. 

[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 
3.7. Gagić Ž, Nikolić K, Ivković B, Filipić S, Agbaba D. Monitoring the synthesis and 
purification of amino acid ester of α-tocopherol. 21st International Symposium on 
Separation Sciences, Ljubljana, 2015. Book of abstracts, pp. 78. 
 
Показано је да естар α-токоферола са лизином, који је изгубио антиоксидативну 
моћ, показује антипролиферативну активност на ћелијама рака дојке. Тако смо 
синтетисали естар α-токоферола са аминокиселином пролином и примјенили методу 
танкослојне хроматографије (TLC) за праћење првог корака у синтези која укључује 
естерификацију α-токоферола са Cbz-заштићеним пролином. Различите смјеше 
растварача су тестиране као мобилна фаза, а најбољи резултати су постигнути са n-
хексан-етилацетатом 3: 0,6. Иста мобилна фаза је коришћена за пречишћавање Cbz-
заштићеног естра. Након уклањања Cbz-групе помоћу каталитичке хидрогенације, 
крајњи производ је пречишћен препаративном TLC хроматографијом користећи 
етил ацетат као елуент и градијентном dry flash хроматографију користећи 
дихлорметан-метанол 10: 0 → 9: 1 као елуент. 

[0,5 x 3 бода = 1,5 бодова] 
 
3.8. Oluić J, Nikolic K, Vucicevic J, Gagic Z, Filipic S, Agbaba D. QSAR modeling and 
structure based virtual screening of new PI3K/mTOR inhibitors as potential anticancer 
agents. CMBEBIH2017, Sarajevo, 2017. IFMBE proceedings, pp.379-383. 
 
Дисрегулација PI3K/mTOR сигналног пута се често открива код различитих типова 
малигнитета и повезана је са лошом прогнозом. Да би се идентификовале 
најважније структурне детерминанте које утичу на антипролиферативну активност, 
изведене су 3D-QSAR студије на двије групе структурно разноврсних PI3K/mTOR 
инхибитора. Формирани QSAR модели прошли су тест су интерне и екстерне 
валидирације што је омогућило поуздано предвиђање активности нових PI3K/mTOR 
инхибитора који су дизајнирани на основу добијених 3D-фармакофора. Иницијални 
сет дизајнираних једињења био је подвргнут виртуелном скринингу заснованом на 
структури лиганда након чега су одабрани најбољи кандидати за будућу синтезу. 



[0,3 x 3 бода = 0,9 бодова] 
 

4. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 
(чл. 19/21) 
 
4.1. ,,Синтеза, физичко-хемијска карактеризација, квантитативни односи између 
структуре и дејства, дизајн, технолошка и фармацеутска анализа фармаколошки 
активних супстанци“. Евиденциони број 19/6-020/961-169/14. 

[1 бод] 
 
5. Кратко или претходно саопштење  (чл. 19/42) 
 
5.1. Gagić Ž, Ivković B, Nikolić K, Agbaba D. Primena metoda tankoslojne 
hromatografije i hromatografije na koloni u praćenju sinteze α-tokoferil-lizin estra. Arh. 
Farm. 2014;64:261–270. 
 
Ток синтезе α-токоферил лизин естра праћен је методом танкослојне 
хроматографије (мобилна фаза: n-хексан/ етилацетат 3: 1,2 v/v), док је 
пречишћавање производа извршено dry flash хроматографијом и препаративном 
хроматографијом на плочи (мобилна фаза: n-хексан -етил ацетат 3: 1,2 v/v). У другој 
фази каталитичком хидрогенацијом уклоњене су заштитне Cbz-групе са амино 
група лизина. Финални производ α-токоферил лизин естар детектован је применом 
TLC методе (мобилна фаза: дихлорметан–метанол–амонијак 9 : 0,9 : 0,1 v/v/v). 

[0,75 x 1 бод = 0,75 бодова] 
 
5.2. Tubić B, Uzunović A, Pilipović S, Gagić Ž. Dissolution profile of nimesulide from 
pharmaceutical preparations for oral use. Acta Chim. Slov. 2016;63:193–199. 
 
Нимесулид припада групи семи-селективних инхибитора COX-2, који се широко 
користе у чврстим орални формулацијама. У раду је испитан утицај сурфактаната, 
величине честица активне супстанце и pH медијума на стопу растварања 
нимесулида из чврстих фармацеутских облика. У ту сврху су проучавана четири 
различита препарата који садрже 100 мг нимесулида по таблети и доступни су на 
тржишту Босне и Херцеговине (означени као А, Б, Ц и Д). Тест за процјену профила 
растварања формулација је изведен у медијуму pH 7,5 без присуства сурфактаната. 
Профили растварања су упоређени израчунавањем фактора разлике (f1) и сличности 
(f2). Раст pH вриједности средине од 7,5 до 7,75 резултирао је значајним повећањем 
стопе растварања нимесулида из испитиваних формулација. Такође, резултати 
показују да величина честица у великој мјери утиче на стопу растварања, а најбољи 
резултати су постигнути са микронизираним нимесулидом. Присуство сурфактаната 
међу другим ексципијентима показало је занемарљив утицај на стопу растварања. 

[0,75 x 1 бод = 0,75 бодова] 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 32,6 

 



 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
 

1. Менторство кандидата за учешће студената у културном животу у 
иностранству (чл 21/21) 
 
1.1. Студент Милан Јовановић, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 
„Молекулско моделовање, 3D-QSAR студија и анализа структуре фармакофоре 
инхибитора киназе PI3K-α“ 
Конгрес: 59. Конгрес студената биомедицинских наука Србије са 
интернационалним учешћем, Копаоник, 2018. 
 
У раду је формиран 3D-QSAR модел, извршена анализа 3D-структуре фармакофоре 
инхибитора PI3K-α, валидација формираног 3D-QSAR модела и дефинисање 
смјерница за дизајн нових инхибитора PI3K-α. 
  

[1 бод] 
 
2. Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике (чл. 25) 
 
Жарко Гагић је запослен на Катедри за фармацеутску хемију Медицинског 
факултета у Бањој Луци, у звању вишег асистента од 2014. године, гдје успјешно 
учествује у извођењу практичне наставе (теоријске вјежбе и лабораторијски рад). У 
својству асистента показао 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. 
 На основу резултата анкете о вредновању наставничких способности за наставнике 
и сараднике на Универзитету у Бањој Луци, Жарко Гагић је оцјењен са оцјеном 4,36 
од укупне оцјене 5,0. 

[8 бодова] 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 9,0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

 
/ 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 
1. Чланство у стручним жиријима у земљи (чл. 22/17) 
1.1. Члан научог одбора 10. научно-стручне конференције „Студенти у сусрет науци 



2017“, 27-30. новембар 2017, Бања Лука 

[2 бода] 
 
2. Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 
доприносе повећању угледа Универзитета (чл.22/22) 
 
2.1. Учешће у COST акцији: Multi-target paradigm for innovative ligand identification 
in the drug discovery process (MuTaLig) COST ACTION CA15135 1st Annual meeting. 

[2 бода] 
 
1.2. Добитник награде Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за 
најбоље рангиран научно-истраживачки рад објављен у 2016. години. 

[2 бода] 
1.3. Добитник награде Универзитета у Бањој Луци за остварене међународне 
резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду у 2016. години. 

[2 бода] 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 8,0 

 

 
 

III. ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 
У складу са Законом о високом образовању Републике Српске, Статутом 
Универзитета и Правилником о поступку и условима избора наставника и сарадника 
на Универзитету у Бањој Луци, а на основу приложене документације, анализе 
научноистраживачког рада, образовне и стручне дјелатности кандидата, чланови 
Комисије су констатовали да кандидат испуњава све услове за избор у наставника у 
звање доцента. У складу са чланом 26. Правилника о поступку и условима избора 
наставника и сарадника на Универзитету у Бањој Луци, чланови Комисије су 
установили укупан број бодова кандидата:  
 
 

Биљана Тубић 122,6 бодова 

Жарко Гагић 49,6 бодова 

     

Узимајући у обзир број освојених бодова, научно-истраживачку, образовну и 
стручну дјелатност, чланови Комисије су закључили да кандидати Биљана Тубић и 
Жарко Гагић испуњавају све услове за избор у више звање, предвиђене чланом 147. 
Закона о високом образовању Републике Српске и чланом 9. Закона о измјенама и 
допунама Закона о високом образовању Републике Српске. 



 
На основу свега изнесеног чланови Комисије предлажу Наставно–научном вијећу 
Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да виши асистент др 
Биљана Тубић и виши асистент др Жарко Гагић буду изабрани у звање доцента за 
ужу научну област Фармацеутска хемија на Медицинском факултету Универзитета 
у Бањој Луци. 

 
 
У Бањој Луци, 02.07.2018. године 

 
 
Потпис чланова комисије 
 
 

 
 

 


