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Наставно-научно веће Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци је на седници 

одржаној 07.10.2011. године донело предлог одлуке бр. 0602-745/2011, о образовању 

Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање Извештаја за избор сарадника за 

ужу научну област Фармацеутска технологија и козметологија у следећем саставу: 

 

1. Др Гордана Вулета, редовни професор, ужа научна област Фармацеутска 

технологија и козметологија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, 

председник 

2. Др Марија Приморац, редовни професор, ужа научна област Фармацеутска 

технологија и козметологија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, члан 

3. Др Јела Милић, редовни професор, ужа научна област Фармацеутска технологија и 

козметологија, Фармацеутски факултет у Београду, члан 

 

Комисија је разматрала и анализирала документацију достављену уз пријаву кандидата и 

подноси Наставно-научном већу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци 

следећи 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: Глас Српске, 24.08.2011. године 

Ужа научна/умјетничка област: Фармацеутска технологија и козметологија 

Назив факултета: Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци   

Број кандидата који се бирају: 2 (два)  

Број пријављених кандидата: 7 (седам) 

 

 

II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  

 

Први Кандидат  

 

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: СОЊА (Радомир) ВУЧЕН 

Датум и место рођења: 03.12.1979. године, Сарајево 

Установе у којима је био запослен:  

 Универзитет у Бањој Луци, Медицински факултет, студијски програм Фармација, 

Катедра за фармацеутску технологију 

 Здравствена установа Апотеке  „Профарм“ Градишка  
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 Апотекарска установа Бања Лука и Хемофарм д.о.о Бања Лука 

 

Звања/ радна места:  

 асистент на Катедри за фармацеутску технологију Медицинског факултета 

Универзитета у Бањој Луци (04/2007 – тренутно) 

 одговорни фармацеут (04/2006 – 10/2008) 

 дипломирани фармацеут – приправнички стаж (07/2005 – 04/2006) 

 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 Фармацеутско друштво Републике Српске 

 Фармацеутска комора Републике Српске 

 

 

 

2. Биографија, дипломе и звања  
 

Основне студије:         

Назив институције: Медицински факултет, смјер Фармација, Универзитет у Бањој Луци                       

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године 

 

Докторат:  

Докторске студије из Фармацеутске технологије, Универзитет у Београду – Фармацеутски 

факултет, 10/2006 – тренутно 

Ужа научна/умјетничка област: фармацеутска технологија 

 

 

3. Научна/умјетничка дјелатност кадидата 

 

1. Радови прије последњег избора/реизбора: - 

 

2. Радови послије последњег избора/реизбора 

 

Научни радови на скупу међународног значаја, штампана у изводу: 
 

1. Vučen, S., Vuleta, G., Ignjatović, N., Uskoković D. Comparative study of biodegradable polymers 

on the particle size, surface morphology and encapsulation efficiency of ketoprofen loaded 

nanoparticles. 3rd Summer School of Nanomedicine 2011, Wittenberg-Halle,Germany, 06/2011 – 

постер презентација 

 

2. Vučen, S., Vuleta, G., Ignjatović, N., Uskoković, D. Ketoprofen Loaded Poly(D,L-lactic acid) 

Nanospheres for Potential Transdermal/Dermal Application: Preparation and Physical 

Characterization. 8th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology (CESPT), 

Satellite Symposium: 4th International Graz Congress on Pharmaceutical Engineerin, Graz, Austria,  

09/2010 – постер презентација 

 

3.Vučen, S., Mihajlica, N., Topić, V., Suručić, R. Outcomes assessment of the bologna process at the 

pharmacy department – University of Banja Luka. 70th World Congress of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences, Lisboa, Portugal, 08/2010 – постер презентација                                                                                                                       
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4. Vučen, S., Vuleta, G., Ignjatović, N., Uskoković, D. Preparation and characterization of 

PDLLAnanoparticles as a carriers for trensdermal delivery of ketoprofen. 8th Young Researchers’ 

Conference – Materials Science and Engineering, Beograd, Srbija, 12/2009 – усмено излагање 

 

Научни радови на скупу националног значаја (са међународним учешћем), штампана у изводу: 

                                                                                                                                                

1. Vučen, S., Vuleta, G., Ignjatović, N., Uskoković, D. Influence of biodegradable polymer type on 

ketoprofen loaded submicron particles - study of physical characterization and drug encapsulation 

efficiency. V Конгрес фармацеута са међународним учешћем, Београд, Србија, 10/2010  – 

усмено излагање                                                                
 

4. Образовна дјелатност кадидата 

 

1. Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора: - 

 

2. Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора: - 

 

 

5. Стручна дјелатност кадидата 

 

1. Стручна дјелатност прије последњег избора/реизбора: - 

 

2. Стручна дјелатност послије последњег избора/реизбора:  

 

Стручне књиге издате од домаћег издавача 

 

1. Вучен, С., Суручић, Р. Synonima pharmaceutica. Прво издање, Фармацеутско друштво 

Републике Српске, Бања Лука,  2011 (у штампи)    ................................................................ 3 бода 

 

2. Фурулија, В., Боснић, М., Дамјановић, А., Ковач, Т., Кецман, Р., Торбица, С., Ступар, А. 

Formulae magistrales. Прво издање, Фармацеутско друштво Републике Српске, Бања Лука, 

2008 ............................................................................................................................................. 3 бода 

 

Стручни радови у часопису националног значаја (са рецензијом) 

 

1. Торбица, С., Вулета, Г., Игњатовић, Н., Ускоковић, Д. Полимерне наночестице - носачи за 

трансдермалну примјену љековитих супстанци. Техника - Нови материјали. 2009; 18(4): 1-14 

...................................................................................................................................................... 2 бода 

 

2. Торбица, С., Вулета, Г. Савремени носачи за трансдермалну примјену љековитих 

супстанци. Архив за фармацију. 2009; 59(6): 524-535 ..........................................................  2 бода  

   

Радови у зборнику радова са националног стручног скупа 

 

1. Вучен, С., Вулета, Г. Хомеопатски препарати – фармакопејски захтјеви и методе израде. 

VIII Симпозијум фармацеута Републике Српске, Теслић, Босна и Херцеговина, 05/2011 – 

предавање по позиву, .................................................................................................................  1 бод 
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2. Вучен, С., Вулета, Г. Израда пероралних суспензија из готових лијекова за примјену у 

педијатрији. XII Симпозијум фармацеута и биохемичара Републике Српске, Теслић, Босна и 

Херцеговина, 05/2010 – усмено излагање .................................................................................  1 бод 

 

3. Торбица, С., Вулета, Г. Карактеристике фармацеутских препарата за локалну терапију 

урогениталних инфекција. X Симпозијум фармацеута и биохемичара Републике Српске, 

Теслић, Босна и Херцеговина, 10/2008 – усмено излагање ....................................................... 1 бод 

 

4. Торбица, С., Милић, Ј., Вулета, Г. Фармацеутски облици лијекова у терапији алергија за 

локалну примјену. V Симпозијум фармацеута Републике Српске, Јахорина, Босна и 

Херцеговина, 05/2008 – усмено излагање .................................................................................  1 бод 

 

Укупан број бодова: 14 (четрнаест) 

 

 

Други кандидат  

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: АНЂЕЛКА (Славко) ЛУКИЋ - РАЧИЋ  

Датум и мјесто рођења: 23.01.1986. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: ЗУ «Моја апотека», Бања Лука 

Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут, приправнички стаж, положен стручни испит 

                                    Једногодишње руковођење омладинским предузећем у оквиру пројекта 

                                    „Омладинско предузетништво“ 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Медицински факултет, смјер  Фармација, Универзитет у Бањој Луци,  

                                  просечна оцена 9,57; студент генерације студијског програма 

                                  Фармација; дужина студирања: 5 година 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2010. године 

   

Трећи кандидат  

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: САЊА (Златко) БУНДАЛО  

Датум и мјесто рођења: 30.10.1986. године, Бања Лука 

Установе у којима је био запослен: - 

Звања/ радна мјеста:  

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Медицински факултет, смјер Фармација, Универзитет у Бањој Луци,    

                                просечна оцена 9,80; дужина студирања: 6 година 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2011. године   
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Признања: Похвале/признања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци за 

                  постигнут изузетан успех (високу просечну оцену)  

                  Похвала Савеза студената Медицинског факултета Бања Лука за изврстан успјех 

                  у студирању и представљање студената Медицинског факултета 

           

Четврти кандидат  

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: ДЕЈАН (Јово) АРСЕНИЋ  

Датум и мјесто рођења: 14.11.1983. године, Мркоњић Град 

Установе у којима је био запослен: апотека 

Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Медицински факултет, одсек Фармација, Универзитет у Бањој Луци,    

                                просечна оцена 9,20; дужина студирања: 6 година 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2008. године 

 

Докторат:  

 

Докторске студије фармацеутских наука – Изборно подруче (модул) Козметологија, 

Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет, 2010 – тренутно 

Ужа научна/умјетничка област: козметологија 

   

 

Пети кандидат  

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: МАЈА (Радивоје) РАДОЈЧИЋ  

Датум и мјесто рођења: 06.11.1987. године, Добој 

Установе у којима је био запослен: Апотека «Ј.Ј.Змај», Добој 

Звања/ радна мјеста: мај 2011 – јул 2011 (фармацеутски техничар); од 18.07.2011. (магистар 

фармације -  приправник) 

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Фармацеутски факултет Универзитета у Тузли,    

                                просечна оцена 9,46; дужина студирања: 5 година  

Мјесто и година завршетка: Тузла, 2011. године   

Признања: Сребрне плакете (4) Универзитета у Тузли за успех у току студија 

 

Шести кандидат  

1. Основни биографски подаци 
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Име, средње име и презиме: САЊА (Перо) КЕЦМАН  

Датум и мјесто рођења: 27.04.1973. године, Бихаћ 

Установе у којима је био запослен:  

 Клинички центар Бањалука (1998–2001)  

 Завод за нуклеарну медицину/Лабораторија за радиоизотопе (2001–2002) 

 Хемофарм д.о.о. Бањалука (2002 – тренутно) 

Звања/ радна мјеста:  

 Начелница Службе за медицинско снабдевање КЦ Бањалука (1998–2001) 

 Стручни сарадник на пословима радиохемијског испитивања  (2001–2002) 

 Стручни сарадник у производњи чврстих форми (2002-2005), стручни сарадник 

регулаторног тима (2005-тренутно)  

Научна/умјетничка област: 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, смер-профил: 

                                  Фармацеутско инжењерство, са општим успехом 8,03; дужина студирања: 

                                  6 година  

Мјесто и година завршетка: Нови Сад, 1997. године 

 

Постдипломске студије: 

Назив институције: Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009. године 

Назив магистарског рада: „Испитивање утицаја различитих производних формулација и 

                                              начина производње на биоеквиваленцију филм таблета са 

                                              диклофенак натријумом“ 

Ужа научна/умјетничка област: магистар техничких наука из области прехрамбених 

                                                       технологија 

                                              

                                                  

 

Седми кандидат  

1. Основни биографски подаци 

 

Име, средње име и презиме: ДУШАНА (Стеван) ТАНАСИЋ  

Датум и мјесто рођења: 09.01.1981. године , Јајце 

Установе у којима је био запослен:  

 ЗУ „Инфарм“ – апотеке „Вера А“, „Трн“ и „Вера“ Врбања (август 2005 – април 2010.) 

 „Vелефарм“ д.о.о. (април 2010 – април 2011) 

 Медицинска школа, Бања Лука (април 2011 – јун 2011) 

 „Vitabiotics“ (април 2011 – јул 2011) 

  СШЦ „Гемит Апеирон“ (јул 2011 – тренутно) 

Звања/ радна мјеста: дипломирани фармацеут, одговорни фармацеут, комерцијално-стручни 

сарадник у веледрогерији, професор фармацеутске технологије у медицинској школи, 

медицински сарадник за фармацеутску кућу дијететских производа из Лондона, наставник 

фармацеутске групе предмета у школовању за одрасле и у редовном образовању 

Научна/умјетничка област: 
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Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима: 

 

2. Биографија, дипломе и звања 
Основне студије:         

Назив институције: Медицински факултет, смјер Фармација, Бања Лука, са   

                                  просечном оценом 8,60; дужина студирања: 6 година 

 

Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2005. године   

 

 

 

 

 

III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  

 

На основу увида и анализе достављене документације о образовној, научноистраживачкој 

и стручној делатности пријављених кандидата Комисија је констатовала да свих седам 

кандидата испуњавају услове за избор сарадника према члану 77. Закона о високом 

образовању Републике Српске. Имајући у виду да је конкурсом предвиђен избор 2 

сарадника за ужу научну област Фармацеутска технологија и козметологија Комисија 

даје предност кандидатима Соњи Р. Вучен (рођ. Торбица) и Анђелки С. Лучић-Рачић.  

 

Комисија је закључила да кандидат дипломирани фармацеут Соња Вучен, испуњава 

услове предвиђене Законом о високом образовању Републике Српске за избор у звање 

виши асистент. Соња Вучен уписана је на докторске студије из фармацеутске 

технологије на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду (од 2006/2007. 

године). и има искуство у педагошком раду на Универзитету у Бањој Луци – 

Медицинском факултету (срудијски програм Фармација) од априла 2007. године. 

Учествовала је  у извођењу практичне наставе на предметима Фармацеутска технологија 

са биофармацијом, Основи индустријске фармације и козметологије, Фармацеутска 

технологија 1 и Фармацеутска технологија 2, где је показала изузетно залагање.  

Такође, до сада је објавила два стручна рада у часописима националног значаја (са 

рецензијом), две стручне књиге издате од домаћих издавача (један од аутора) и четири 

рада у зборницима радова са националног стручног скупа. Имала је и четири саопштења 

на међународним научним скуповима, штампаних у изводу и једно саопштење на 

националном скупу са међународним учешћем, штампано у изводу. 

 

Кандидат дипломирани фармацеут Анђелка Лучић-Рачић испуњава услове предвиђене 

Законом о високом образовању Републике Српске за избор у звање асистент. Анђелка 

Лучић-Рачић завршила је студије за пет година са високом просечном оценом (9,57), као 

студент генерације студијског програма Фармација, завршила је приправнички стаж и 

положила стручни испит. Кандидат има искуство у раду у апотеци и пословима везаним за 

фармацеутску здравствену делатност и израду магистралних и галенских лекова. 

Наведени подаци указују на предност овог кандидата у односу на остале.   

 

На основу свега изнетог чланови Комисије предлажу Наставно-научном већу 

Медицинског факултета и Сенату Универзитета у Бањој Луци да дипломирани фармацеут 
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Соња Р. Вучен буде изабрана за сарадника у звању вишег асистента за ужу научну 

област Фармацеутска технологија и козметологија на Медицинском факултету – 

студијски програм Фармација Универзитета у Бањој Луци. 

Чланови Комисије такође предлажу Наставно-научном већу Медицинског факултета и 

Сенату Универзитета у Бањој Луци да дипломирани фармацеут Анђелка С. Лучић-Рачић 

буде изабрана за сарадника у звању асистента за ужу научну област Фармацеутска 

технологија и козметологија на Медицинском факултету – студијски програм 

Фармација Универзитета у Бањој Луци. 

  

 

 

 

 

Београд, 7.11.2011. године                Чланови Комисије: 

 
 

                                                 Др Гордана Вулета,      
                                редовни професор, ужа научна област    

                           Фармацеутска технологија и козметологија,  

                    Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет,         

                                                                                        председник 

 

                                                       1._______________________________ 

 

 

       Др Марија Приморац,    

                редовни професор, ужа научна област                

                                                Фармацеутска технологија и козметологија,  

                          Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет,     

                                                                                                 члан             

 

                                                        2._______________________________ 

 

 

 

              Др Јела Милић,    

                   редовни професор, ужа научна област 

                                                Фармацеутска технологија и козметологија,  

                          Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет,     

                                                                                                 члан             
 

 

 

                                                        3.___________________________________ 

 
 

 


