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Сенат Универзитета у Бањaлуци је на седници одржаној 21.05.2009. год. донео Одлуку број 

05-2326-1/09 којом је формирао Комисију у саставу: 

1. Др сци. Силвана Петровић, ванредни професор, ужа научна област Фармакогнозија, 

Институт за фармакогнозију, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, 

председник; 

2. Др сци. Татјана Кундаковић, доцент, ужа научна област Фармакогнозија, Институт за 

фармакогнозију, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, члан; 

3. Др сци. Свјетлана Стоисављевић-Шатара, ванредни професор, ужа научна област 

Фармакологија и токсикологија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, 

члан, 

за писање извештаја за избор једног сарадника Медицинског факултета Универзитета у 

Бањалуци (одсек Фармација), на предмету Фармакогнозија, ужа научна област 

Фармакогнозија. 

На расписани Конкурс Универзитета у Бањалуци, који је објављен 17.12.2008. год. у 

листу „Глас Српске“ за избор у звање сарадника на предмету Фармакогнозија, ужа 

научна област Фармакогнозија, пријавила су се два кандидата.  

Након детаљне анализе документације пријављених кандидата, Комисија Сенату 

Универзитета у Бањалуци подноси следећи 

 

И З В Ј Е Ш Т А Ј 
КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ 

 

I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ 

Конкурс објављен: 17.12.2008. год. 
Ужа научна област: Фармакогнозија, предмет Фармакогнозија 
Назив факултета: Медицински факултет Универзитета у Бањалуци 
Број кандидата који се бирају: 1 (један) сарадник 
Број пријављених кандидата: 2 (два) 
 
 
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТИМА  
 
Први Кандидат  

1. Основни биографски подаци1 
Име, име оца и презиме: Реља, Војин, Суручић 
Датум и мјесто рођења: 04.07.1979. год., Бањалука, Република Српска, Босна и Херцеговина 
Установе у којима је био запослен и звања/радна мјеста: 2006. год. запослен у „Хемофарм 
концерну“ на пословима дипломираног фармацеута у апотеци у Бањалуци; од 2006-2009. 
год. запослен у апотеци „Витафарм“ у Бањалуци; од 2008. год. запослен као стручни 
сарадник на предмету Фармакогнозија одсека Фармација Медицинског факултета 
Универзитета у Бањалуци. 

                                                 
1 Подаци дефинисани чланом 36. Правилника о ближим условима и поступку избора академског особља 
Универзитета у Бањалуци 
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Чланство у стручним организацијама или удружењима: члан Фармацеутског друштва 
Србије и Фармацеутског друштва Републике Српске. 
 

2. Биографија, дипломе и звања2  
Основне студије: 
Назив институције: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2004. год., просечна оцена 9,29. 
 
Стипендије: 
2000-2004. год. стипендиста Фонда „Петар Кочић“ за талентоване студенте 
2000-2004. год. стипендиста „Апотекарске установе Бањалука“ 
2001-2002. год. стипендија града Бањалуке за талентоване студенте 
2005. год. Стипендија Министарства науке и технологије Републике Српске 
2009. год. Стипендија Министарства науке и технологије Републике Српске. 
 
Докторске академске студије: 
Назив институције: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду, Институт за 
фармакогнозију 
Мјесто и година уписа: Београд, 2006/07. год.  
Ужа научна област: Фармакогнозија 
 
Претходни избори у сарадничка звања (институција, звање и период): од новембра 2008. 
год. запослен је као стручни сарадник на предмету Фармакогнозија одсека Фармација 
Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци.  

 
 

3. Научна дјелатност кандидата3 
Кандидат је до сада приказао једно саопштење у виду постера штампано у изводу на скупу 
националног значаја: 
1. Суручић Р., Симић М., Лакушић Б., Кундаковић Т., Павловић М., Ковачевић Н.: 
Антиоксидантна активност метанолних екстраката хербе Epilobium dodonaei Vill.  
(Oentotheraceae). XXVIII Саветовање о лековитим и ароматичним биљкама, Вршац, 08-
11.10.2008. год. П28. 

 
 
Други Кандидат  

1. Основни биографски подаци4 
Име, име оца и презиме: Марија, Братимир, Кривокућа 
Датум и мјесто рођења: 03.01.1977. год., Ниш, Србија 
Установе у којима је била запослена и звања/радна мјеста: кандидаткиња је навела у 
конкурској документацији да је приправнички стаж обавила на Војномедицинској академији 
и да је након тога радила у апотекама у Београду и Бањалуци. 
 

2. Биографија, дипломе и звања5  
Основне студије: 
Назив институције: Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 
Мјесто и година завршетка: Београд, 2001. год., просечна оцена 8,39. 
 

                                                 
2 Подаци дефинисани чланом 37. Правилника о ближим условима и поступку избора академског особља 
Универзитета у Бањој Луци 
3 Подаци дефинисани чланом 38. Правилника о ближим условима и поступку избора академског особља Универзитета у Бањој Луци 
4 Подаци дефинисани чланом 36. Правилника о ближим условима и поступку избора академског особља 
Универзитета у Бањој Луци 
5 Подаци дефинисани чланом 37. Правилника о ближим условима и поступку избора академског особља 
Универзитета у Бањој Луци 
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Постдипломске студије: 
Кандидаткиња је навела у конкурској документацији да је на Медицинском факултету у 
Бањалуци – одсек Фармација, уписала последипломске студије 2008. год., са посебним 
интересовањем за област Фармакокинетике. 

 
 

 
III  ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ  
 
Након детаљне анализе приложене конкурсне документације Комисија је установила да оба 
кандидата испуњавају опште услове Конкурса, али да кандидат дипл. фарм. Реља Суручић 
има предност у односу на другог пријављеног кандидата дипл. фарм. Марију Кривокућу. 
Дипл. фарм. Реља Суручић завршио је Фармацеутски факултет са вишом просечном оценом, 
био је добитник већег броја стипендија за талентоване студенте, уписао је докторске 
академске студије из Фармакогнозије школске 2006/07. год., а од новембра 2008. год. 
запослен је као стручни сарадник на предмету Фармакогнозија одсека Фармација 
Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци. 
На основу свега изнетог Комисија са задовољством предлаже да се дипл. фарм. Реља 
Суручић изабере у звање сарадника за предмет Фармакогнозија, ужа научна област 
Фармакогнозија, на одсеку Фармација Медицинског факултета у Бањалуци. 
 

 
 
IV  ИЗДВОЈЕНО ЗАКЉУЧНО МИШЉЕЊЕ 
 
Нема издвојеног закључног мишљења.  
 
 

 
              Чланови Комисије 

  
 

           1. Др сци. Силвана Петровић, ванредни професор 
 

                    
 

                                                 2. Др сци. Татјана Кундаковић, доцент 
 
 
 

       3. Др сци. Свјетлана Стоисављевић-Шатара, ванредни професор 
 
 

Бањалука: 16.06.2009. год. 
 


