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Универзитет у Београду 
Фармацеутски факултет 

11000 Београд, Војводе Степе 450 

21.07.2022. године 

 

На основу члана   28.  Статута, Наставно-научно веће Фармацеутског 

факултета у Београду, донело је 

ОДЛУКУ 

Утврђују се  теме завршних  радова са 9. седнице Наставно-научног већа, која 

је одржана  14.07.2022. године 

 

КАТЕДРА ЗА МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ 

1. Редокс статус COVID-19 пацијената 

2. Промена дужине теломера леукоцита код пацијената са COVID-19  

Ментор: проф. др Јелена Котур-Стевуљевић 

1. Повезаност концентрације витамина Д, параметара тироидног и липидног статуса  

2. Остеопонтин као маркер Грејсове болести  

Ментор: доц. др Неда Милинковић  

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОЛОГИЈУ 

1. Лекови у савременој терапији артеријске хипертензије 

2. Аналгетичко дејство метформина у моделу акутног бола: учешће 

серотонергичких механизама 

Ментор: проф. др Маја Томић 

1. Утицај понављане примене хуманог интерферона-бета на параметре 

анксиозности и анхедоније код огледних пацова 

Ментор: проф. др  Мирослав Савић 

 

КАТЕДРА ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ И ИМУНОЛОГИЈУ 

1. Хумане инфекције изазване папилома вирусима 

2. Бактеријске инфекције дигестивног тракта 

3. Хумане инфекције изазване врстама из рода Salmonella 

4. Хумане инфекције изазване вирусима из фамилије Rhabdoviridae 

5. Интестиналне и урогениталне протозое  

Ментор: проф. др Марина Миленковић 

1. Испитивање антимикробне активности етарског уља листа чајног дрвета 

(Melaleuca alternifolia L.) 

2. Антимикробна активност гранулата оригана (Origanum heracleoticum L.) 

Ментор: др Бранкица Филипић 

 

КАТЕДРА ЗА АНАЛИТИКУ ЛЕКОВА 

1. Графичка и статистичка процена робусности методе хаотропне хроматографије 

за испитивање степена чистоће зипрасидона. 

Ментор: проф. др Анђелија Маленовић 

 

КАТЕДРА ЗА БРОМАТОЛОГИЈУ 

1. Улога и значај пребиотика у исхрани 

Mentor: проф. др Брижита Ђорђевић 

1. Нутритивне карактеристике биљних напитака - замена за млеко  

2. Веганска исхрана и спортске перформансе професионалних спортиста  

 Ментори: доц. др Невена Ивановић 
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 КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОКИНЕТИКУ И КЛИНИЧКУ ФАРМАЦИЈУ 

1. Учесталост, предиктори и интервенције фармацеута у примени лекова високог 

ризика код старијих пацијената са хипертензијом 

Ментор: доцент др Марија Јовановић 

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ХЕМИЈУ 

1. Антитромботици и антикоагуланси: структура, особине и механизам деловања. 

Ментор: доц. др Јелена Савић 

 

КАТЕДРА ЗА ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ 

1. Биолошки значај и синтезе деривата хидантоина 

Ментор: доц. др Гордана Тасић  

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ И КОЗМЕТОЛОГИЈУ   

1. Приступ формулацији препарата са горким лековитим супстанцама: маскирање 

укуса облагањем топљењем (A formulation approach for dosage forms with bitter 

drugs: hot-melt coating for taste-masking)  

Ментор: др Сандра Цвијић, ванредни професор 

1. Испитивање утицаја експерименталних услова на кинетику in vitro ослобађања 

ибупрофена из комерцијалних хидрогелова 

Ментор: др Љиљана Ђекић, ванредни професор  

1. Утицај различитих минералних вода на физичко-хемијске особине козметичких 

кремова 

2. Испитивање доприноса минералних вода ефикасности козметичких кремова 

3. Актуелни подаци о примени феноксиетанола у козметичким производима  

4. Развој формулације серума са хијалуронском киселином за негу лица 

Ментор: др Милица Лукић, ванредни професор 

1. Сертификовани органски и природни козметички кремови за негу суве и 

осетљиве коже - преглед састојака у производима са тржишта 

Ментор: др Драгана Васиљевић, редовни професор 

1. Козметичка примена нативних и хидрофобно модификованих левана: 

преформулациона испитивања 

Ментор: др Ивана Пантелић, ванредни професор 

 

КАТЕДРА ЗА  ТОКСИКОЛОГИЈУ "АКАДЕМИК ДАНИЛО СОЛДАТОВИЋ” 

1. Процена здравственог ризика одраслих и деце услед изложености олову и 

кадмијуму путем ваздуха у критичним подручјима Србије – експериментални 

рад 

2. Процена здравственог ризика одраслих и деце услед изложености арсену и 

никлу путем ваздуха у критичним подручјима Србије – експериментални рад 

Ментор: проф. др  Зорица Булат 

1. Процена изложености парабенима применом ConsExpo софтвера 

Ментор: проф. др Маријана Ћурчић. 

1. Добра лабораторијска пракса у испитивању токсичности 

Mентор: др  Данијела Ђукић-Ћосић, ванредни професор 

1. Ендокрина токсичност лекова 

Ментор: др Александра Буха Ђорђевић, ванредни професор 
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КАТЕДРА ЗА ФИЗИОЛОГИЈУ 

1. Утицај терапијског праћења нивоа лека у крви на побољшање ефикасности и 

сигурности терапије есциталопрамом  

Ментор: проф. др Марин Јукић 

КАТЕДРА ЗА  СОЦИЈАЛНУ ФАРМАЦИЈУ И ФАРМАЦЕУТСКО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Фактори повезани са неадхеренцом на терапију код пацијената који имају низак 

ниво фармакотерапијске писмености 

Ментор: проф др Душанка Крајновић 

2. Преглед регулативе у области продаје медицинских средстава преко интернета" 

Ментор: проф. др Валентина Маринковић 

 

 

                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Одлуку доставити: декану, продекану за наставу, секретару, Одсеку за 

наставу и студентска питања,  пословном секретару и  архиви                          
 

 

 

 

                                                                                           Председник 

                                                                                           Наставно-научног већа 

Фармацеутског факултета у Београду 

                                                                                          Проф. др Слађана Шобајић                                         


