


 

Пријављени кандидати 

Један кандидат: Ирена Касагић – Вујановић 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 

а) Основни биографски подаци : 

Име (име оба родитеља) и презиме: Ирена (Рајко и Љиљана) Касагић – 

Вујановић 

Датум и мјесто рођења: 8. јули 1978. године, Бања Лука,  

Босна и Херцеговина (БиХ) 

Установе у којима је био запослен: Од 2005.–2010. године апотека 

,,Промедика” , Унима д.о.о. Бања Лука; 

Од 2010. године – тренутно Медицински 

факултет Универзитета у Бањој Луци 

Радна мјеста: дипломирани фармацеут – шеф смјене  

у апотеци; 

дипломирани фармацеут – асистент; 

магистар фармацеутских наука – виши  

асистент. 

Чланство у научним и стручним 

организацијама или удружењима: 

члан Међународног удружења 

фармацеута (The Internacional 

Pharmaceutical Federation – FIP) 

  

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, 2005. године 

Просјечна оцјена из цијелог студија: 9,23 

 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Звање: магистар фармацеутских наука 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2013. године 

Наслов завршног рада: „ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДИЗАЈН У 

ФАРМАЦЕУТСКОЈ АНАЛИЗИ 

ИТРАКОНАЗОЛА И ЊЕГОВИХ 

НЕЧИСТОЋА” 

 



Научна/умјетничка област  

(подаци из дипломе): 

Аналитика лијекова 

Просјечна оцјена: 9,73 

Докторске студије/докторат: 

Назив институције: Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци 

Мјесто и година одбране докторске 

дисертација: 
Бања Лука, 2016. године 

Назив докторске дисертације: „ХЕМОМЕТРИЈСКА АНАЛИЗА 

ХРОМАТОГРАФСКОГ ПОНАШАЊА 

АМЛОДИПИН-БЕСИЛАТА И 

БИСОПРОЛОЛ-ФУМАРАТА У 

ТЕЧНОЈ ХРОМАТОГРАФИЈИ 

ХИДРОФИЛНИХ ИНТЕРАКЦИЈА” 

Научна/умјетничка област (подаци из 

дипломе): 
Аналитика лијекова 

Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, година 

избора) 

Медицински факултет Универзитета у 

Бањој Луци, асистент на Катедри за 

аналитику лијекова, од 2010. до 2013. 

Од 2013. до 2107. виши асистент на 

Катедри за аналитику лијекова. 

  

в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 

Радови прије посљедњег избора/реизбора 

 

1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19/8) 

 

1.1. Касагић И, Маленовић А, Јовановић М, Ракић Т, Јанчић Стојановић Б, 

Ивановић Д. Chemometrically assissted optimization and validation of RP–HPLC 

method for the analysis of itraconazole and its impurities. Acta Pharm. 2013;              

63(2):159–173. 

 

У раду је приказан хемометријски приступ за спровођење оптимизације и 

валидације RP–HPLC методе намјењене за квантитативну анализу итраконазола и 

његових нечистоћа B и F у дозираним фармацеутским лијековима. Да би се 

постигла жељена резолуција између хроматографских пикова са малим бројем 

експеримената које треба спровести у кратком временском периоду, коришћен је 

Box–Behnken дизајн. Овај дизајн коришћен је за оптимизацију методе, гдје су 

идентификовани значајни фактори (садржај ацетонитрила у мобилној фази, pH 

вриједност водене фазе и температура колоне) и испитао њихов утицај на 

резолуцију испитиваних хроматографских пикова. Раздвајање итраконазола и 

нечистоће F је идентификовано као критично, па је овај критични пар изабран као 

одговор који се пратио током оптимизације методе. Постигнути су оптимални 



хроматографски услови: мобилна фаза састава ацетонитрил–вода (50:50, V/V), гдје 

је pH вриједност водене фазе подешена на 2,5 са ортофосфорном киселином. 

Раздвајање једињења из смјеше извршено је на колони Zorbax Eclipse XDB–C18 (4,6 

× 150 mm, 5 μm величина честица) са брзином протока мобилне фазе од 1 mL min-1, 

температуром колоне од 30C и UV детекцијом на 256 nm. При постављеним 

оптималним хроматографским условима испитана је робусност методе примјеном 

фракционог факторског дизајна 24-1, праћени су квалитативни и квантитативни 

одговори система, извршена је процјена утицаја фактора и идентификовани су 

значаjнији фактори система. Одређени су и остали параметри валидације. Добијени 

резултати потврдили су да је предложена метода погодна за одређивање 

итраконазола и његових нечистоћа B и F у фармацеутским дозираним облицима у 

било којој лабораторији под различитим условима одређивања. 

[0,3 x 10 бодова = 3 бода] 

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

2.1. Касагић Вујановић И, Јовановић М, Ракић Т, Јаничић Стојановић Б, Ивановић 

Д. Тестирање робусности методе течне хроматографије за одређивање итраконазола 

и његових нечистоћа применом фракционог факторског дизајна. Arh. Farm. 2012; 

62:475–488. 

Тест робусности методе представља дио валидације, а изводи се на крају развоја 

методе, или, на почетку валидације. Тестирање робусности је уведено да би се 

избјегли проблеми у међулабораторијским студијама и да би се дефинисали 

параметри који имају највећи утицај на методу. Изабрани фактори испитују се у 

интервалу који благо превазилази варијације које се очекују када се метода преноси 

са једног инструмента/лабораторије на други. За тестирање робусности примјењује 

се експериментални дизајн. У овом раду описана су два најчешће коришћена, 

Plakett–Burman дизајн и фракциони факторски дизајн. У даљем поступку, описани 

су и начини процјене значајности фактора, затим начини израчунавања интервала 

незначајности за значајне факторе, као и поступак одређивања параметара за 

процјену погодности система. Овакав приступ процјене робусности методе 

примјењен је на методу течне хроматографије за одређивање итраконазола и 

његових нечистоћа B и F. Робусност је тестирана примјеном фракционог факторског 

дизајна, а анализирано је четири фактора кроз једанаест експеримената. Спроводећи 

и анализирајући све предложене кораке за робусност процјењен је утицај фактора на 

посматране одговоре система, дефинисани су интервали незначајности и одеђени 

лимити за провјеру погодности система предложене методе. 

[0,5 x 6 бодова = 3 бода] 



2.2. Тубић Б, Касагић Вујановић И, Михајлица Н, Гагић Ж, Бубић Пајић Н. 

Испитивање садржаја активне супстанце и деградационих производа/нечистоћа у 

таблетама нимесулида примјеном реверзно–фазне течне хроматографије под 

високим притиском. 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 90 % до 100 % 

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. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19/15) 

3.1. Стојановић Б, Ракић Т, Шобер М, Касагић Вујановић И, Ивановић Д.                       

QbD принципи у валидацији LC методе за одређивање ралоксифена и његових 

нечистоћа. Зборник радова II Конгреса фармацеута БиХ 2011;102–104. 

У овом раду представњен је развој и валидација методе течне хроматографије за 

анализу ралоксифена и његових нечистоћа, гдје су коришћени принципи QbD приступа. 

Извршена је и процјена ризика кроз тестирање робусности методе. Коришћење оваквог 

приступа има велику предност за испитивање робусности методе, јер метода развијена 

на овакав начин, поштовањем QbD принципа, са сигурношћу ће се одупрети свим 

промјенама при употреби методе у контроли лијекова. 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бодова] 

3.2. Топић В, Вучен С, Мендес ЛРБЦ, Касагић Вујановић И, Гагић Ж. Испитивање 

ефикасности инкапсулације кетопрофена у поли(ω-капролактон) наночестице 

примјеном RP–HPLC методе. Зборник радова II Конгреса фармацеута БиХ 2011;             

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 5 бодова = 2,5 бодова] 

Радови послије последњег избора/реизбора 

 

1. Оригинални научни рад у научном часопису међународног значаја (чл. 19/8) 

 

1.1. Ракић Т, Касагић Вујановић И, Јовановић М, Јанчић Стојановић Б, Ивановић 

Д. Comparison of full factorial desing, central composite desing and Box Behenken 

desing in cromatographic method development for the analysis of fluconazole and its 

impurities. Anal Lett. 2014; 47(8):1334–1347. 

 

У овом раду развијена је и оптимизирана метода течне хроматографије за 

раздвајање флуконазола и његових нечистоћа употребом методологије 

експерименталног дизајна. Примјењене су четири врсте експерименталног дизајна: 

пун факторски дизајн на два нивоа, централни композициони дизајн, Box-Behnken и 

пун факторски дизајн на три нивоа. Предности и недостаци свих ових дизајна 

појединачно су описани у раду. Такође, приказани су резултати детаљне 

статистичке анализе (употребом одговарајућих математичких модела). Поређењем 

је закључено да су централни композициони дизајн и пун факторски дизајн на три 

нивоа значајно бољи модели у поређењу са остала два модела. Централни 

композициони дизајн захтијева мањи број експеримената. Ови модели су испитани с 

циљем теоријског испитивања експерименталног простора. Овај тип оптимизације 

методе која се спроводи примјеном експерименталног дизајна, гдје се врши 

истовремено испитивање утицаја више фактора одједном на посматрани систем 

(метода мрежног претраживања), омогућило је да се постигну што бољи услови 

раздвајања испитиваних једињења, за што краће вријеме трајање анализе. 

Оптимални услови раздвајања постигнути су на колони C18 (125 mm x 4 mm, 5 μm) 

са мобилном фазом састава ацетонитрил–вода (5mM раствор амонијум-формијата) 

(15:85, V/V); температура колоне 25оС, брзина протока мобилне фазе 1,2 mL min-1 и 

таласна дужина детекције 260 nm. 

[0,5 x 10 бодова = 5 бода] 

 

1.2. Касагић Вујановић И, Јанчић Стојановић Б, Ракић Т, Ивановић Д. Desing of 

experiments in optimization and validation of a hydrophilic interaction liquid 

chromatography method for determination of amlodipin besylate and bisoprolol fumarate. 

J Liq Chromatogr RT. 2015; 38(8):919–928. 

Употребом хемометријског приступа извршена је оптимизација и валидација методе 

течне хроматографије хидрофилних интеракција за раздвајање и одређивање 

амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у фармацеутски дозираним облицима. 



Оптимизација методе урађена је употребом централног композиционог дизајна 

помоћу којег је испитан утицај садржаја ацетонитрила, pH вриједност воденог 

растрвора мобилне фазе и концентрација амонијум-ацетата. Методом преклапања 

плотова контура пронађени су оптимални хроматографски услови који су 

омогућили добро раздвајање испитиваних једињења за минимално вријеме трајања 

анализе: колона Luna HILIC 200 A (150 mm x 4,6 mm, 5μm), састав мобилне фазе 

ацетонитрил–водени раствор пуфера (10 mM амонијум-ацетат pH 4,0 подешено са 

глацијалном сирћетном киселином) у односу 92:8 (V/V), температура колоне 30оС, 

брзина протока мобилне фазе 1 mL min-1 и таласна дужина детекције 230 nm. На 

крају је испитана робусност методе употребом фракционог факторског дизајна 25-1, 

као и сви остали параметри валидације методе с чиме се твдило да је метода 

специфична, прецизна и тачна за одређивање испитиваних једињења из разних 

дозираних фармацеутских облика. 

[0,75 x 10 бодова = 7,5 бода] 

 

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

2.1. Касагић Вујановић И, Јаничић Стојановић Б, Ивановић Д. Студије форсиране 

деградације амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата примјеном течне 

хроматографије хидрофилних интеракција. Arh. Farm. 2014; 64:230–246. 

 

У савременим фармацеутским анализама, данас се велики значај придаје студијама 

форсиране деградације, које су веома значајне и од велике помоћи у предвиђању 

рока употребе лијека, али и у идентификацији могућих производа деградације. Ове 

студије омогућавају испитивање специфичности stability indicating методе, затим 

користе се за испитивање интринзичке/унутрашње стабилности молекуле активних 

супстанци, као и за дефинисање профила нечистоћа активних супстанци. У овом 

раду вршена је студија форсиране деградације амлодипин-бесилата и бисопролол-

фумарата појединачно и у смјеши, гдје се као метода користила течна 

хроматографија хидрофилних интеракција, којом су се пратиле промјене 

концентрације испитиваних узорака. Резултати испитивања показали су да су 

испитивана једињења осјетљива на већину испитиваних стрес агенаса, нарочито 

амлодипин-бесилат, као и да су оба ова једињења показала већу стабилност у 

смјеши, него кад су појединачно анализирана. 

[1 x 6 бодова = 6 бода] 

 

2.2. Касагић Вујановић И, Јелић Д, Антуновић В, Јаничић Стојановић Б, Ивановић 

Д. Stability study of amlodipine besylate and bisoprolol fumarate in aqueous solutions. 

Contenporary Materials. 2014; 5(2):212-221. 

Веома значајни подаци о стабилности једињења могу се добити извођењем анализа 

у различитим срединама (вода, хлороводонична киселина или натријум-хидроксид) 

на различитим температурама. За процјену стабилности амлодипин-бесилата и 

бисопролол-фумарата појединачно и у смјеши испитани су одређивањем појединих 

кинетичких и термодинамичких параметара: константе брзине реакције (k), 



полувремена деградације (t½) и енергије активације (Еа). Испитивања су спроведена 

на 25°C и 70°C у временским интервалима 0, 1 h, 24 h, 48 h и 72 h. На основу 

добијених резултата закључено је да је амлодипин-бесилат стабилнији у води него у 

киселој средини. Стабилност се показала већа у смјеши и то при нижој температури, 

него кад се налазе појединачно. Ово је потврђено добијеним вриједностима 

испитиваних параметара: амлодипин-бесилат Ea = 30,68 kJ mol-1, k (25°C) = 

0,000333 mM h-1, k (70°C) = 0,00169 mM h-1; амлодипин-бесилат у смјеши Ea = 

42,414 kJ mol-1, k (25°C) = 1,27 ± 10-4 mM h-1, k (70°C) = 0,0012 mM h-1. Бисопролол-

фумарат у овим анализама се показао као веома стабилно једињење, што је 

потврђено добијеним вриједностима Еа у киселини 59 kJ mol-1 и у води 55 kJ mol-1, 

међутим потврдило се да је температура имала значајан утицај на његову 

стабилност. Из ових резултата могу се добити веома значајне информације о 

стабилности испитиваних једињења и одабиру најбољег фармацеутског облика. 

[0,5 x 6 бодова = 3 бода] 

 

 

3. Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у цјелини (чл. 19/15) 

3.1. Касагић Вујановић И, Грабовац И, Гајић М, Вујановић В, Ивановић Д. Testing 

of the effect of change pH value of mobile phase and the content of acetonitril and 

triethylamine on retention parameters of nimesulide in tablet form using reversed–phase 

high–pressure liquid chromatography. Зборник радова Proceeding X Савјетовања 

хемичара, технолога и еколога РС 2013; 23–34. 

 

За квалитативну и квантитативну анализу лијекова, могу се користити бројне 

фармацеутске анализе. Једна од најчешће кориштених метода јесте течна 

хроматографија под високим притиском (High–Pressure Liquid Chromatography – 

HPLC). Ова инструментална метода има велику предност у односу на друге, јер 

омогућава истовремено раздвајање једињења из смјеше која се анализира, као и 

идентификацију и/или квантификацију анализираних једињења. Овом методом могу 

се раздвојити и анализирати поларна и неполарна једињења. У фармацеутској 

анализи лијекова, већина испитиваних лијекова су неполарног или слабо поларног 

карактера, па се најчешће користи метода реверзно–фазне течне хроматографије под 

високим притиском (RP–HPLC), метода у којој се користи неполарна стационарна 

фаза и мобилна фаза која је поларног карактера. Раздвајање испитиваних једињења 

врши се на основу различите расподеле испитиване супстанце између ове двије 

фазе. Промјеном састава мобилне фазе, мијења се и њен степен поларности, чиме се 

директо утиче на раздвајање испитиваних једињења. У анализи која је спроведена са 

нимесулидом из таблета, праћен је утицај промјене састава мобилне фазе и промјене 

њене pH вриједности са промјеном ретенционих параметара, као и облика и 

површине хроматографског пика нимесулида. 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бода] 

 

3.2. Касагић Вујановић И, Јаничић Стојановић Б, Ивановић Д. Desing of 

experiments in optimization and validation of a hydrophilic interaction liquid 



chromatography method for determination of amlodipine besylate and bisoprolol 

fumarate. 30th International Symposium on Chromatography 2014.  

 

У овом раду је приказан хемометријски приступ у оптимизацији и валидацији 

методе течне хроматографије хидрофилних интеракција (HILIC) за квантитативну 

анализу амлодипин-бесилата и бисопролол-фумарата у фармацеутским 

производима. HILIC је метода од посебног значаја за анализу поларних молекула у 

којој се користе поларне стационарне фазе (обично силицијум-диоксид, амино, 

диолна колона или др.). Раздвајање испитиваних једињења се врши са мобилном 

фазом која се састоји из високог садржаја ацетонитрила и ниског садржаја воденог 

раствора пуфера (амонијум-ацетата или амонијум-формијата). У овом истраживању 

примјењена је методологија експерименталног дизајна. За оптимизацију методе 

коришћен је централни композициони дизајн у којем су испитивани утицај садржаја 

ацетонитрила у мобилној фази, pH водене фазе и концентрација амонијум-ацетата 

на одабране одговоре система. Након оптимизације методе, испитана је робусност 

методе примјеном фракционог факторског дизајна. Након статистичке и графичке 

анализе потврђена је робусност методе, а затим специфичност, тачност и 

прецизност, с чим је доказано да је развијена метода поуздана за одређивање 

испитиваних једињења у фармацеутским производима. 

[1 x 5 бодова = 5 бода] 

 

3.3. Касагић Вујановић И, Јелић Д, Антуновић В, Јаничић Стојановић Б, Ивановић 

Д. Application of chemical kinetics to predict/test the stability of amlodipine besylate and 

bisoprolol fumarate individually and in mixture. VI Serbian congress of pharmacy whit 

international participations 2014; 185–186. 

 

У овом раду циљ је био да се испита стабилност амлодипин-бесилата и бисопролол-

фумарата у води уз испитивање појединачне стабилности и стабилности супстанци 

у смјеши. Као метода за праћење степена деградације лијекова користила се течна 

хроматографија хидрофилних интеракција која је претходно развијена и 

валидирана. Пратиле су се промјене концентрације испитиваних аналита у 

одређеним временским интервалима (0 минута, 1 h, 24 h, 48 h и 72 h), на двије 

различите температуре (50oC и 70oC). Као параметар који указује на стабилност 

аналита праћена је енергија активације (Еа). Из добијених резултата установљено је 

да су амлодипин-бесилат и бисопролол-фумарат стабилнији у смјеши него 

појединачно што је потврђено добијеним вредностима Еа (амлодипин-бесилат 20,47 

kJ mol-1, амлодипин-бесилат у смјеши 28,23 kJ mol-1, бисопролол-фумарат 27,59 kJ 

mol-1  и бисопролол-фумарат у смјеши 86,71 kJ mol-1). Поред тога, за бисопролол-

фумарат потврђена је значајно већа стабилност у смјеши чак и при повишеним 

температурама. 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бода] 

 

3.4. Јелић Д, Антуновић В, Касагић Вујановић И, Ђермановић М, Ђукић Дрвар А. 

Spectrophotometric determination of water content in some liquid pharmaceutical product. 

VI Serbian congress of pharmacy whit international participations 2014;213–214.  

У овом раду представљена је једноставна, недеструктивна и врло јефтина 



спектрометријска метода за одређивање садржаја воде у фармацеутским,  

козметичким и хемијским производима. За испитивање садржаја воде коришћени су 

комерцијално доступни течни фармацеутски и течни хемијски производи: органски 

растварачи и антисептици разних произвођача (Балеа, Генера, Јасвел и Тип 48). 

Добијени су слиједећи резултати: антисептици – удио воде 35-54 %, течност за 

испирање уста (Орал Б) 16,7 % , Парфем (Економик) 10 % и скидач лака за нокте 

(Солвенте) 18,4 %. Одређивање садржаја воде је веома значајно, јер утиче директно 

на стабилност испитиваних узорака и микробиолошку исправност. 

 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бода] 

 

3.5. Јелић Д, Антуновић В, Касагић Вујановић И, Ђермановић М, Ђукић Дрвар А. 

The use of anhydrous cobalt chloride for water content determination in some 

pharmaceutical products by means of spectrophotometry. VII Међународни научни скуп 

Contemorary materials 2015; 24:643–653. 

 

Садржај воде је веома значајна особина хемикалија, фармацеутских  козметичких 

производа, хране, биолошких узорака, због њеног утицаја на квалитет, стабилност и 

вријеме полураспада производа. Карл-Фишерова титрација веома често је 

коришћена метода за одређивање садржаја воде поред гравиметрије, ИР 

спектрометрије и термалне анализе. Овај научни рад представља једноставну, 

ефикасну и недеструктивну УВ/ВИС спектрометријску методу за одређивање 

садржаја воде у различитим комерцијалним производима. У овом раду 

антисептични производи, органски растварачи и козметички производи билу су 

предмет истраживања. Ова метода одређивања садржаја воде заснована је на 

хемијској реакцији између кобалт-хлорида и воде (карактеристична реакција 

хидратације). Прво је конструисана калибрациона крива зависности log A = f 

(садржај воде), а затим одређен садржај воде у испитиваним узорцима. Метода се 

показала као врло тачна. 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бода] 

 

 

3.6. Ракић Т, Касагић Вујановић И, Јовановић М, Јанчић Стојановић Б, Ивановић 

Д. Поређење пуног факторског дизајна, централног композиционог дизајна и Box–

Behenken дизајна у развоју хроматографске методе за анализу флуконазола и 

нјегових нечистоћа. Књига II Конгреса фармацеута Црне Горе са међународним 

учешћем 2015; 192–194. 

 

Примјена савремених хемометријских техника у развоју метода течне 

хроматографије омогућава детаљну анализу испитиваног система и рјешавање 

сложених аналитичких проблема који се не могу ријешити једноставним 

процедурама. Методологија експерименталног дизајна (DoE) омогућава примјену 

математичких модела с којима је могуће предвидјети понашање система извођењем 

минималног броја добро испланираних експеримената. Циљ овог истраживања је 

био истовремено поређење четири врсте експерименталног дизајна: пун факторски 



дизајн на два нивоа (FFD 23), централни композициони дизајн (CCD), Box-Behnken 

дизајн (BBD) и пун факторски дизајн на три нивоа (FFD 33). Све врсте дизајна 

примијењене су за дизајнирање експеримената намијењених за развој нове 

хроматографске методе за анализу флуконазола и његових нечистоћа, с чиме је 

омогућен детаљан опис понашања испитиваног система кроз праћене коефицијенте 

математичких модела за ретенционе факторе k1, k2 и k3. Дефинисани су оптимални 

услови: мобилна фаза састава ацетонитрил–5 mM амонијум-формијат (15:85, v/v) и 

температура колоне 25oC. Примјена методологије експерименталног дизајна 

показала се веома корисно за што боље разумјевање понашања сложених система и 

одређивање оптимални услов. 

[0,5 x 5 бодова = 2,5 бода] 

 

3.7. Касагић Вујановић И, Јанчић Стојановић Б, Ивановић Д. Праћење стабилности 

амлодипин-бесилата стрес тестом примјеном течне хроматографије хидрофилних 

интеракција и течном хроматографијом са масеним детектором. Књига II Конгреса 

фармацеута Црне Горе са међународним учешћем 2015; 194–195. 

 

Све већи број истраживања данас су усмјерена на испитивање стабилности 

љековитих супстанци, у што краћем временском периоду, третирањем са одређеним 

стрес агенасима, што за резултат има настанак деградационих производа 

испитиваног лијека, али и њихова идентификација. Испитивање стабилности 

амлодипин-бесилата (АБ) под утицајем различитих стрес агенаса извршена је 

примјеном течне хроматографије хидрофилних интеракција и UPLC методом која је 

спрегнута са масеним детектором. Циљ овог истраживања је био да се испита 

стабилност АБ третирањем различитим стрес агенсима, као и да се идентификују 

настали деградациони продукти. Раствори АБ третирани са различитим стрес 

агенсима праћени су HILIC методом. Показало се да у базној средини долази до 

настајања деградационих производа који одговарају нечистоћи D и нечистоћи F. У 

циљу потврде настајања нечистоћа D и F урађена је анализа UPLC–МS/МS методом. 

Идентификација нечистоће D којој одговара m/z 407,13, урађена је праћењем 

сљедећих фрагмената 407,13→286,05 и 318,10, док је идентификација нечистоће F 

којој одговара m/z 395,07 урађена је праћењем сљедећих фрагмената 395,07→180,00 

и 228,94. 

[1 x 5 бодова = 5 бода] 

 

3.8. Кнежевић Д, Касагић Вујановић И. Testing of the influence of media's pH value 

on the solubility and partition coefficient of the acetylsalicylic acid. Springer IFMBE 

Proceedings 2017; 62: 368–371. 

 

Експериментални подаци утицаја pH вриједности медијума на растворљивост и 

партициони коефицијент ацетилсалицилне киселине (АСА) приказани су с циљем 

да се дефинише мјесто апсорпције АСА у дигетивном тракту човјека након оралне 

примјене. Растворљивост АСА испитана је у три медијума различите pH 

вриједности (pH 1,2; пречишћена вода и pH 7,4), a kao метода коришћена je UV 

спектрометрија (апсорбанција у функцији концентрације). Као поларна фаза 

коришћени су водени раствори са одговарајућим пуферима, а као органска фаза 



коришћен је хлороформ. Анализа је показала да су растворљивост и партициони 

коефицијент значајно зависни од pH вриједности. Растворљивост се повећава са 

повећањем pH вриједности изнад pKa вриједности AСА (3,50), док се партициони 

коефицијент смањује под истим условима. Теоретски је очекивано да ће се АСА 

најбоље апсорбовати у медијуму гдје се налази у нејонизованом облику. У овом 

случају то је водени раствор хлороводоничне киселине са pH 1,2, а што је слично pH 

вриједности желудца. Међутим, подаци из прегледа литературе и претходних 

експерименталних студија показују да се АСА најбоље апсорбује у проксималном 

дијелу танког цријева, због његове веће ресорптивне површине и пропустљивије 

мембране слузокоже. 

[1 x 5 бодова = 5 бода] 

 

3.9. Касагић Вујановић И, Јанчић Стојановић Б, Ивановић Б. Monitoring of 

bisoprolol fumarate stability under different stress conditions. Springer IFMBE 

Proceedings 2017; 62: 415–424. 

 

Стрес студије представљају веома значајан процес студија стбилности, који се 

спроводи третирањем испитиване фармаколошки активне супстанце с различитим 

стрес агенсима с циљем дефинисања деградационог профила испитиваног 

једињења, идентификације критичних фактора стабилности и дефинисања услова 

чувања и складиштења лијека. У овом раду урађене су стрес студије бисопролол-

фумарата (БФ) у којима се показало да је оксидациони стрес агенс имао највећи 

утицај на његову деградацију. Мањи степен деградације БФ показао се у киселом и 

базном медијуму, док су се вода као неутрални медијум и свјетлост показали као 

стрес агенси који нису имали значајан утицај на његову стабилност. За вријеме 

деградације, у киселом медијуму, уочило се настанак деградационог производа који 

је идентификован употребом UPLC/MS/MS методом као нечистоћа А. Како би се 

јасније дефинисали механизми деградације, урађене су и кинетичке студије 

стабилности с којом је одређена брзина и полувријеме реакције деградације под 

утицајем различитих стрес агенаса. 

[1 x 5 бодова = 5 бода] 

 

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

радова (чл. 19/16) 

 

4.1. Касагић Вујановић И, Јелић Д, Ментус С, Јаничић Стојановић Б, Ивановић Д. 

The stage of termal degradation of amlodipine besylate estimated by simultaneous 

TG/DTA analysis. 3rd Congress of pharmacists' of Bosnia and Herzegovina whit 

international participation 2015; 18(1):164.  

 

Методе термалних анализа, саме или у комбинацији са другим техникама, 

представљају веома брзе методе за спровођење студија стабилности, затим за 

дефинисање термалне стабилности, одређивање чистоће испитиваних једињења, као 

и за идентификацију/потврђивање структуре анализираних једињења, итд. У овом 

раду коришћена је истовремена термогравиметријска анализа и диференцијална 



термална анализа (TG/DTA) у комбинацији са течном хроматографијом у спрези са 

масеним детектором (UPLC-MS/MS) с циљем испитивања термалне стабилности 

амлодипин-бесилата (АБ) и идентификације насталих деградационих производа. 

Термална деградација АБ извршена је у три фазе. Прва фаза се одвија на 279оС и 

праћено је губитком масе од 27,7 % усљед ослобађања бензенсулфонске киселине. 

Друга фаза деградације одвија се у температурном опсегу 279 - 479оС праћено са 4 

егзотермна пика усљед структурне разградње АБ. Као деградациони производи 

настају нечистоће D и F, чија је идентификација потврђена и са UPLC-MS/MS. У 

трећој фази термалне деградације, која се одвија у температурном опсегу 479 – 

690оС долази до губитка масе од 20,6 %, што је највјероватније усљед деградације 

АБ и настанка 2-хлорбензалдехида и етил-3-оксибутаноата. 

[0,5 x 3 бодова = 1,5 бода] 

 

4.2. Антуновић В, Касагић Вујановић И, Јелић Д. Determination and quantitative 

analysis of parabens in skin creams by RP–HPLC mrthod. 3rd Congress of pharmacists' of 

Bosnia and Herzegovina whit international participation 2015; 18(1):176. 

 

Употреба парабена као конзерванаса у козметичким и фармацеутским препаратима, 

као и у храни је широка због њихове врло ефикасне антифунгалне и антибактеријске 

улоге. Ова једињења могу да дјелују канцерогено, да опонашају дејство естрогена 

или да реагују са UV свјетлошћу и производе канцерогене материје. У овом раду је 

вршено одређивање метилпарабена (МП), етилпарабена (ЕП), пропилпарабена (ПП) 

и бутилпарабена (БП) у пет различитих комерцијално доступних козметичких 

производа (крема) примјеном RP-HPLC методе. Сва четири парабена су 

идентификована у првом и четвртом узорку креме (0,042 % – 0,053 %). У другом 

узорку је идентификовано и одређено присуство МП и ЕП, а у трећем узорку МП и 

ПП (0,043 % – 0,062 %). Пети узорак није садржавао нити један парабен. Сви узорци 

су били у складу са регулативним прописима, тј. максимално дозвољена 

концентрација парабена је 0,5 %. 

[1 x 3 бодова = 3 бода] 

 

4.3. Касагић Вујановић И, Јовановић М, Стојановић Б, Ивановић Д. Experimental 

desing in the optimization and validation of RP–HPLC mеthod for the determination of 

itraconazole and its impurities. 3rd Congress of pharmacists' of Bosnia and Herzegovina 

whit international participation 2015; 18(1):179. 

 

У овом раду је развијена нова RP-HPLC метода за хроматографско одређивање 

итраконазола и његових нечистоћа. Употребом експерименталног дизајна прво је 

урађена оптимизација методе, а затим испитана робусност методе. Одређени су 

параметри за провјеру погодности система, а затим остали параметри валидације 

методе: линеарност (r = 0,9999 за итраконазол и r = 1,0000 за нечистоће B и F), 

тачност (R = 101,2 – 105,1 % за итраконазол, R = 95,04 – 99,9 % нечистоћа В и 94,27 

– 97,58 % нечистоћа F). LOQ = 0,05 μg mL-1, LOD = 0,01 μg mL-1 за нечистоћу B и 

LOQ = 0,1 μg mL-1, LOD = 0,05 μg mL-1 за нечистоћу F). 

[0,75 x 3 бодова = 2,25 бода] 



4.4. Касагић Вујановић И, Стојановић Б, Ивановић Д. Stability testing of bisoprolol 

fumarate in the presence of stress agents using hidrophilic interactions liquid 

chromatography and UPLC–MS/MS methods. 3rd Congress of pharmacists' of Bosnia and 

Herzegovina whit international participation 2015; 18(1):183. 

 

Испитивање стабилности бисопроилола извршено је третирањем радног стандарда 

биопролол-фумарата са различитим стрес агенсима у различитим концентрацијама, 

а који су довели до значајне деградације бисопролола и настанка деградационог 

производа који може да се идентификује употребом HILIC методе. Пуштањем 

стандарда нечистоћа, потврђено је да је настали деградациони производ нечистоћа 

А. Да би се са сигурношћу тврдило да је ово први деградациони производ који 

настаје деградациом бисопролол-фумарата, узорци су анализирани и са UPLC-

MS/MS методом. Идентификација настале нечистоће потврђена је на основу 

снимљеног масеног спектра стандарда нечистоће А и масеног спектра узорка на 

основу молекулског јона и јона фрагмената (240,02 m/s → 133,02 m/s; 71,34 m/s; 

107,35 m/s). 

[1 x 3 бодова = 3 бода] 

 

4.5. Касагић Вујановић И, Јелић Д, Антуновић В, Фазлагић С. Stability study of 

ambroxol hydrochloride in water medium by high pressure liquid chromatography. IX 

Међународни научни скуп Contemorary materials 2016. 

 

HPLC методом пратиле су се промјене концентрације амброксол-хидрохлорида 

(АМБ) у воденом раствору на три температуре 25, 45 и 70оС. Анализе су спроведене 

на радном стандарду и на таблетама са амброксол-хидрохлоридом (Флавамед). Као 

параметри који су се пратили у овој хидролитичкој деградацији били су ред 

реакције деградације, енергија активације и полувријеме деградације. Овим 

анализама дефинисала се већа стабилност АМБ када је сам, него у смјеши са 

ексципијенсима, затим да се брзина деградације повећава са повећањем температуре 

(3 пута већи степен деградације код стандарда, а 11,5 пута код таблета). Из овог се 

могло закључити да ексципијенси из таблета ремете стабилност АМБ, повећавају 

степен његове деградације, те узрокују настанак деградационог производа на 

ретенционом времену 5,9 минута.  

[0,75 x 3 бодова = 2,25 бода] 

 

5. Реализован национални научни пројекат у својству сарадника на пројекту 

 

5.1. ,,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 Министарство 

просвете и културе Републике Српске 

[1 бод] 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 81,0 

 



 

г) Образовна дјелатност кандидата: 

Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 

 

1. Менторство кандидата за учешће студената на међународном студентском 

конгресу (чл. 21) 

 

Студент Игор Грабовац, студијски програм Фармација, Медицински факултет 

Универзитета у Бањој Луци 

,,Испитивање утицаја промјене pH вриједности мобилне фазе на степен 

дисоцијације и могућност детекције јонизованог нимесулида из таблета примјеном 

реверзно–фазне течне хроматографије под високим притиском” 

Конгрес: Студенти у сусрет науци, Универзитет у Бањој Луци, 2013. БиХ. 

 

У научном раду из добијених површина хроматографских пикова нимесулида 

приказан је утицај промјене pH вриједности мобилне фазе на степен дисоцијације 

нимесулида. Закључак рада је био да се при коришћењу реверзно–фазне течне 

хроматографије под високим притиском за квалитативну и квантитативну анализу 

нимесулида мора максимално сузбити јонизација испитиваног једињења. Уколико 

се испоштује наведено, омогућена је детекција нимесулида, као и његова 

квалитативна и квантитативна анализа.  

[1 бод] 

 

 

2. Вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике (чл. 25) 

 

Ирена Касагић – Вујановић, доктор фармацеутских наука запослена је на Катедри за 

аналитику лијекова, Медицинског факултета у Бањој Луци, у звању вишег асистента 

од 2013. године. Успјешно учествује у извођењу практичне наставе из предмета 

Аналитика лијекова на студијском програму фармација. У својству асистента 

показала је смисао за педагошки рад и спремност за прихватање нових педагошких 

приступа у извођењу вјежби, семинара и дипломских радова. На основу резултата 

анкете о вредновање наставничких способности за наставнике и сараднике на 

Универзитету у Бањој Луци, која представља оцјену квалитета (према методологији 

утврђеном Стратегијом осигурања квалитета, Процедуром праћења и унапређивање 

квалитета и Обрасцима за праћење квалитета) Ирена Касагић – Вујановић је 

оцјењена са оцјеном 4,85 од укупне оцјене 5,0. Ова оцјена је класификована као 

изврсан резултат њеног рада и залагања у едукацији студената, те се кандидату 

додјељује максималан број бодова. 

 

[10 бода] 

 

 

 



Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 

 

Други облици међународне сарадње (конференције, скупови, радионице, 

едукација у иностранству) (чл. 21) 

 

Специјалистички студиј – Испитивање и контрола лекова уписана на 

Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 28.04.2014. – у току је завршна 

фаза специјалистичких студија. 

   [3 бода] 

 

Рецезент у часопису међународног значаја Analytical Letters (Taylor & Francis) 

impact factor 1,088. 

[3 бода] 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 17,0 

 

д) Стручна дјелатност кандидата: 

Стручна дјелатност кандидата прије последњег избора/реизбора 

 
/ 

Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 

 
 

1. Професионалне активности на Универзитету и ван Универзитета које 

доприносе повећању угледа Универзитета (чл.22/22) 

 

1.1. Добитник II награде за тему и научни допринос у новим изазовима у аналитици 

лијекова на VI Међународном Конгресу фармацеута Србије 

[2 бода] 

 

1.2. Добитник награде за тему и научни допринос на VII Конференцији Савремених 

материјала у Бaњој Луци 

[2 бода] 

1.3. Обука за рад на UPLC и HPLC систему, јуни 2010. 

[2 бода] 

1.4. Обука за рад на UPLC-МS/MS систему, јануар 2016. 

[2 бода] 

1.5. Обука под називом ,,Академије вагања“ у организацији Sartorius Libra 

Elektronik, фебруар 2016. 

[2 бода] 

1.6. Обука за рад на HPLC систему типа Agilent и остале попратне обуке, март 2017. 

[2 бода] 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 12,0 



 

 

 

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:  

 

 

Ирена Касагић – Вујановић                                                           204,8 бодова 

 

Доктор фармацеутских наука Ирена Касагић – Вујановић стекла је педагошко 

искуство кроз рад са студентима кроз извођење вјежби, семинара и дипломских 

радова на Катедри за аналитику лијекова Медицинског факултета Универзитета у 

Бањој Луци. У оквиру научно–истраживачког рада Ирена Касагић – Вујановић је 

показала интересовање за примјену математичких модела у предвиђању 

најадекватнијих хроматографских услова за раздвајање једињења из смјеше и 

њихову квалитативну и квантитативну анализу, као и употребу различитих метода у 

циљу испитивања стабилности једињења и идентификацији насталих деградационих 

производа из чега је у децембру 2016. године одбранила докторску дисертацију. Из 

своје докторске дисертације објавила је неколико оригиналних научних радова у 

научним часописима међународног значаја (на SCI листи), научним часописима 

националног значаја и на скуповима међународног значаја.  

Посебно треба нагласити успјешну сарадњу са студентима и колегама у научно–

истраживачком раду.  

Од октобра 2016. године именована је за вршиоца дужности руководиоца студијског 

програма – Фармација на Медицинском факултету у Бањој Луци.  

 

Узимајући у обзир број освојених бодова, научно–истраживачку и образовну 

дјелатност, чланови Комисије једногласно предлажу да се кандидат др сц. Ирена 

Касагић – Вујановић, која је тренутно у звању вишег асистента, изабере у звање 

доцента за ужу научну област Фармацеутска хемија, на наставном предмету 

Аналитика лијекова. 

 

Чланови Комисије закључили су да кандидат Ирена Касагић – Вујановић испуњава 

све услове за избор у ово звање, предвиђене чланом 147. Закона о високом 

образовању Републике Српске и чланом 9. Закона о измјенама и допунама Закона о 

високом образовању Републике Српске. 




