
Образац-4 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ   
ФАКУЛТЕТ: МЕДИЦИНСКИ 
 

 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ 
о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника у 

звање 

 

I. ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 
Одлука о расписивању конкурса, орган и датум доношења одлуке: 
Сенат Универзитета у Бањој Луци је 05.04.2013. године донио Oдлуку о 
расписивању конкурса број 01/04.2-793-20/13 
 
Ужа научна/умјетничка област: 
Фармакогнозија 
 
Назив факултета: 
Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци 
 
Број кандидата који се бирају 
1 
 
Број пријављених кандидата 
4 
 
Датум и мјесто објављивања конкурса: 
10.04.2013. год., дневни лист „Глас Српске“, Бањалука 
 
Састав комисије: 

а) предсједник: Др Силвана Петровић, редовни професор, ужа научна област 
Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 

б) члан: Др Татјана Кундаковић, ванредни професор, ужа научна област 
Фармакогнозија, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 

в) члан: Др Свјетлана Стоисављевић Шатара, редовни професор, ужа научна 
област Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у 
Бањој Луци 

 
Пријављени кандидати 
1. Суручић Реља 
2. Комјеновић Дарија 



3. Бановић Богданка 
4. Вујановић Снежана 
 

II.  ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА 

Први кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Реља Суручић 
Датум и мјесто рођења: 04.07.1979. год., Бањалука 
Установе у којима је био запослен: 1. Хемофарм д.о.о. Бања Лука. (05/2005 

– 05/2006. год.) 
2. Здравствена установа Апотеке „ABC 
Pharm“ Бањалука (05/2006 – 09/2009. 
год.) 
3. Универзитет у Бањој Луци, 
Медицински факултет, студијски 
програм Фармација, Катедра за 
фармакогнозију (07/2009. год. – 
тренутно) 

Радна мјеста: 1. приправнички стаж  
2. одговорни фармацеут  
3. асистент  

Научна и/или умјетничка област: Фармакогнозија 

Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

1. Фармацеутско друштво Републике 
Српске 
2. Фармацеутска комора Републике 
Српске 
3. Society for Medicinal Plant and Natural 
Product Research (GA) 

  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Београду - Фармацеутски 
факултет 

Звање: дипломирани фармацеут 
Мјесто и година завршетка: Београд, 28.12.2004. год. 
Просјечна оцјена: 9,29 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат: 
Назив институције: Универзитет у Београду - Фармацеутски 

факултет 



Звање: / 
Мјесто и година завршетка: /  

Напомена: кандидат је до сада на 
докторским студијама које су у току 
положио 8 испита са просечном оценом 
9,75. 

Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област: Фармакогнозија 
Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 
Универзитет у Бањој Луци, Медицински 
факултет, асистент на Катедри за 
фармакогнозију од 2009. год. 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
Научни рад на скупу међународног значаја, штампан у зборнику извода радова:   
 
1. Vučen S, Mihajlica N,Topić V, Suručić R. Outcomes assessment of the Bologna  
process at the Pharmacy department - University of Banja Luka. 70th World Kongress of  
Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Lisboa, Portugal 08/2010  
Имплементација Болоњског процеса на Одсјеку за фармацију Медицинског  
факултета Универзитета у Бањој Луци почела је академске 2007/2008 године. Циљ  
истраживања је био одређивање утицаја болоњске реформе на сљедеће аспекте  
студирања: учешћ е студената у настави, број студената који су полагали испит у  
првом понуђеном испитном року, као и постигнута просјечна оцјена. Процјена је  
базирана на подацима прикупљеним на два фундаментална фармацеутска предмета:  
фармацутска хемија и фармакогнозија, п рије и послије реформе. За статистичку  
анализу прикупљених података коришћен је Т –тест. Резултати су показали да нема  
статис ти чки значајне разлике између просјечне оцјене постигнуте у оквиру  
претходног и тренутног система образовања. Међутим, остали посм атрани аспекти  
су указали на боље исходе студирања након имплементације Болоњског процеса.  
Осим тога, истраживање је имплицирало краћи период студирања и повећање броја  
дипломираних фармацеута. [3 бода × 0,75 = 2,25 бодова] 
 
Научни рад на скупу националног значаја, штампан у зборнику извода радова: 

1. Suručić R, Pavlović-Drobac M, Lakušić B, Kovačević N. Hemijski sastav etarskog ulja 
korena i nadzemnih delova Seseli varium Trev. Second Congress of pharmacists with 
international participation, Banjaluka 11/2011 

Род  Seseli (фамилија Apiaceae) обухвата око 80 врста  у Европи и Азији . Бројне 
врсте овог рода се користе у традиционалној медицини од давнина . Претходна 
истраживања су показала да су главни секундарни метаболити биљака из рода Seseli 
кумарини . Осим кумарина изоловани су и етарско уље, сесквитерпени, 



фенилпропаноиди и полиацетилени. Многа од ових једињења имају различите 
биолошке активности, као што су антибиотско, антитуморско и антиинфламаторно 
деловање.Циљ овог рада је био да се анализира хемијски састав етарског уља S. 
varium добијеног од надземних делова и корена. Надземни делови и S. varium дали 
су принос од 0,03% (в / в) и 0,06% (в / в) етарског уља, наведеним 
редоследом. Главни састојци етарског уља надземних делова S. varium су α-pinen 
(60,2%), germakren D (5%) и limonen (4,1%), док у етарском уљу из корена 
најдоминантнији су били хексадеканоична киселина (21,3 %), n-нонан (20,4%), n-
ундеkан (12,4%) и (Z)-фалkаринол (8,6%). [1 бод × 0,75 = 0,75 бодова] 

 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 3 бода 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна књига издата од домаћег издавача 
 
1. Suručić R, Vučen S. Synonyma pharmaceutica, Banjaluka: Farmaceutsko društvo 
Republike Srpske, 2012. 
Стручна књига је написана на 340 страна. Обрађено је 550 монографија љековитих 
супстанција, чији су називи поређани по абецедном реду. Монографије свих 
супстанција су обрађене на исти начин. За сваку супстанцију наведен је: назив 
супстанце, терапеутска категорија, бруто формула, молекулска маса, ЦАС број, 
АТЦ, деривати, рИНН, синоними, дозирање. Овако конципиране монографије 
супстанција пружају корисницима приручника велики број информација на једном 
мјесту. Публиковањем монографије олакшаће се рад колегама у пракси и омогућити 
брже сналажење у другој стручној литератури.У књизи су наведене и најчешће 
скраћенице које се користе у тексту монографија, а на крају књиге и скраћени 
називи јона, радикала и других група (у виду прегледне табеле), као и препоруке за 
израчунавање доза за дјецу. За све податке наведене у монографијама појединачних 
супстанција коришћена је савремена и референтна свјетска литература.  



[3 бодa × 1 = 3 бода] 

Рад у зборнику радова са националног стручног скупа 

1. Suručić R, Kovačević N. Biljni sekundarni metaboliti sa antidijabetskim djelovanjem. 
9. Simpozijum farmaceuta RS, Teslić 2012.  

Један од разлога смањене заинтересованости фармацеутске индустрије за 
испитивање биљака са антидијабетичним дјеловањем и поред њиховог броја и 
богатства документованих информација о њима сигурно лежи и у комплексности 
процеса скрининга сложених смјеша природних производа у односу на синтетска 
једињења. Свака лабораторијски потврђена активност смјеше природних производа 
неминовно за собом повлачи и процесе изоловања и идентификације активне 
компоненте унутар те смјеше што није случај са синтетисаним једињењима. И поред 
проблема комплексности анализе природних смјеша посљедњи резултати показују 
да  традиционална медицинска употреба многих антидијабетичних биљака има 
утемељење у научним резултатима. Постојећа етноботаничка база пружа добру 
основу, да уз одговарајући одабир критеријума (нпр. у погледу токсичности 
приоритет треба дати биљним врстама које су се користиле у исхрани) сагледамо 
потенцијал неке биљне врсте у терапији дијабетеса. За многе од ових биљних врста 
утврђене су компоненте-носиоци активности, али још много других испитивања 
треба завршити да би се формулисао и на тржиште избацио готов лијек (нарочито у 
погледу безбедности терапије). У многим дијеловима свијета употреба биљних 
лијекова у терапији дијабетеса је још увијек веома заступљена због приступачности 
и цијене у односу на конвенционалну терапију. И у развијеним друштвима, са добро 
организованим здравственим системима расту захтјеви за увођење биљних лијекова 
као комплементарне терапије за многе болести, па и за дијабетес (нарочито ако се 
имају у виду компликације које се јављају код дијабетеса гдје су неки биљни 
препарати показали јако добре клинички потврђене ефекте). Ако се све ово узме у 
обзир јасно је да љековите биљке још нису дале свој масималан допринос у терапији 
дијабетеса. [2 бода × 1 = 2 бода] 
 
Резултат студентске анкете 
На студентској анкети спроведеној у летњем семестру школске 2011/12. год. 
асистент Реља Суручић оцењен је просечном оценом 4,25, н аоснову чега му се, 
према Правилнику о поступку и условима избора наставника и сарадника на 
Универзитету у Бањој Луци (члан 25) додељује 5 бодова. 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 10 bodova 

 

Други кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Комјеновић Дарија 
Датум и мјесто рођења: 08.09.1980. год., Бањалука 
Установе у којима је био запослен: 1. Хемофарм д.о.о. (12/2007 – 08/2008) 

2. Здравствена установа „Моја апотека“, 
здравствена установа Апотеке „Unima“ 



(09/2008 – 09/2011) 
3. Фонд здравственог осигурања 
Републике Српске (09/2011 – тренутно) 
4. Универзитет у Бањој Луци - 
Медицински факултет, одсјек 
Фармација (01/2013 – 09/2013) 

Радна мјеста: 1. приправник, дипломирани фармацеут 
2. дипломирани фармацеут 
3. виши стручни сарадник за лијекове 
4. стручни сарадник за академску 
2012/13. год. (допунски рад) 

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

 

  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци - 
Медицински факултет, одсјек 
Фармација 

Звање: дипломирани фармацеут 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 28.09.2007. год. 
Просјечна оцјена: 9,46 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 
28.12.2012. изабрана је за стручног 
сарадника за ужу научну област 
Броматологија на Медицинском 
факултету Универзитета у Бањалуци за 
школску 2012/2013. год. 

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



19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

Трећи кандидат 
а) Основни биографски подаци : 
Име и презиме: Богданка Бановић 
Датум и мјесто рођења: 22.06.1988. год., Приједор 
Установе у којима је био запослен: апотека (кандидат није навео назив) 
Радна мјеста: приправнички стаж 
Научна и/или умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци - 
Медицински факултет, студијски 
програм Фармација 

Звање: магистар фармације 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 16.10.2012. год. 
Просјечна оцјена: 9,14 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  



Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 
 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 
категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 

Четврти кандидат 
а) Основни биографски подаци : 



Име и презиме: Снежана Вујановић 
Датум и мјесто рођења: 13.06.1987. год., Нови Град 
Установе у којима је био запослен: „ZU bpharm“, Нови Град 
Радна мјеста: приправнички стаж 
Научна и/или умјетничка област:  
Чланство у научним и стручним 
организацијама или удружењима: 

 

  
б) Биографија, дипломе и звања: 
Основне студије 

Назив институције: Универзитет у Бањој Луци - 
Медицински факултет, студије 
фармације 

Звање: дипломирани фармацеут 
Мјесто и година завршетка: Бањалука, 18.10.2012. год. 
Просјечна оцјена: 9,70 

Постдипломске студије: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив магистарског рада:  
Ужа научна/умјетничка област:  
Просјечна оцјена:  

Докторске студије/докторат: 
Назив институције:  
Звање:  
Мјесто и година завршетка:  
Назив докторске дисертације:  
Научна/умјетничка област:  
Претходни избори у наставна и научна 

звања (институција, звање, период) 
 

  
в) Научна/умјетничка дјелатност кандидата 
Радови прије посљедњег избора/реизбора 
(Навести све радове сврстане по категоријама из члана 19. или члана 20.) 
 
Радови послије последњег избора/реизбора 
(Навести све радове, дати њихов кратак приказ и број бодава  сврстаних  по категоријама из члана 
19. или члана 20.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
 
 
г) Образовна дјелатност кандидата: 
Образовна дјелатност прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  сврстаних по 



категоријама из члана 21.) 
 
Образовна дјелатност послије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности (публикације, гостујућа настава и менторство)  и број бодова сврстаних 
по категоријама из члана 21.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 
 
д) Стручна дјелатност кандидата: 
Стручна дјелатност кандидата  прије последњег избора/реизбора 
(Навести све активности сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
Стручна дјелатност кандидата (послије последњег избора/реизбора) 
(Навести све активности и број бодова сврстаних по категоријама из члана 22.) 
 
УКУПАН БРОЈ БОДОВА: 0 бодова 



Образац-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV.  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 

Нема издвојеног закључног мишљења. 
 
(Образложење члан(ов)а Комисије о разлозима издвајања закључног мишљења.) 
  
 


	1. Suručić R, Pavlović-Drobac M, Lakušić B, Kovačević N. Hemijski sastav etarskog ulja korena i nadzemnih delova Seseli varium Trev. Second Congress of pharmacists with international participation, Banjaluka 11/2011
	Род  Seseli (фамилија Apiaceae) обухвата око 80 врста  у Европи и Азији . Бројне врсте овог рода се користе у традиционалној медицини од давнина . Претходна истраживања су показала да су главни секундарни метаболити биљака из рода Seseli кумарини . Осим кумарина изоловани су и етарско уље, сесквитерпени, фенилпропаноиди и полиацетилени. Многа од ових једињења имају различите биолошке активности, као што су антибиотско, антитуморско и антиинфламаторно деловање.Циљ овог рада је био да се анализира хемијски састав етарског уља S. varium добијеног од надземних делова и корена. Надземни делови и S. varium дали су принос од 0,03% (в / в) и 0,06% (в / в) етарског уља, наведеним редоследом. Главни састојци етарског уља надземних делова S. varium су α-pinen (60,2%), germakren D (5%) и limonen (4,1%), док у етарском уљу из корена најдоминантнији су били хексадеканоична киселина (21,3 %), n-нонан (20,4%), n-ундеkан (12,4%) и (Z)-фалkаринол (8,6%). [1 бод ( 0,75 = 0,75 бодова]
	1. Suručić R, Kovačević N. Biljni sekundarni metaboliti sa antidijabetskim djelovanjem. 9. Simpozijum farmaceuta RS, Teslić 2012. 

