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   КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОКИНЕТИКУ И КЛИНИЧКУ ФАРМАЦИЈУ 

1. Испитивање извора фармакокинетичке варијабилности циклоспорина код 

педијатријских пацијената са трансплантираним бубрегом 

Mентор проф. др Катарина Вучићевић 

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ХЕМИЈУ 

1. Проучавање односа структуре и дејства природних деривата Δ9-

тетрахидроканабинола, конституената Cannabis Sativa, у потенцијалном лечењу 

мултипле склерозе 

Ментор: проф. др Славица Ерић  

1. Примена ЛЦ-МС/МС методе за одређивање садржаја ривароксабана у узорцима 

плазме'.  

Ментор: доц. др Милкица Цревар  

1. Синтеза и молекулско моделовање новог деривата фенитоина као потенцијалног 

инхибитора хумане хистон деацетилазе 6 

2. Синтеза новог деривата 1,4-диазепина и in silico анализа инхибиторне активности 

на хуманим хистон деацетилазама 

3. Компјутерски дизајн нових МАПК инхибитора компаративном анализом 

резултата 3D-QSAR моделовања и молекулског докинга 

4. Ковалентни инхибитори мутираног KRASG12C протеина: In silico анализа односа 

структуре и активности 

5. Рачунарско дизајнирање селективних инхибитора сиртуина 2 из групе деривата 

никотинамида и сродних једињења применом метода 3D-QSAR моделовања и 

молекулског докинга 

Ментор: проф. др Катарина Николић  

1. Хемија допамина и допаминергичких лекова  

Ментор: доц. др Јелена Савић 

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈУ 

1. Херба мајорана, Origani majoranae herba: анализа испарљивих састојака биљне 

дроге, екстракта и инфуза.  

2. Испитивање секундарних метаболита листова и плодова Prangos trifida (Mill.) 

Herrnst. & Heyn s.l. (Apiaceae).  

3. Испитивање хемијског састава и антиоксидантне активности хербе Stachys recta 

L. subsp. recta (Lamiaceae).  

4. Изоловање и структурна карактеризација флавоноида из хербе Stachys annua (L.) 

L. (Lamiaceae).  

Ментор: проф. др Силвана Петровић  

 

КАТЕДРА ЗА ФАРМАЦЕУТСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ И КОЗМЕТОЛОГИЈУ   

1. Примена експерименталног дизајна у развоју формулације орално-

дисперзибилних таблета са гликлазидом 

Ментор: др Сандра Цвијић, ванредни професор 

1. Испитивање in vitro кинетике ослобађања активне супстанце и процена физичке 

стабилности хидрогелова са микроинкапсулираним α-токоферолом 

Ментор: др Љиљана Ђекић, ванредни професор  

1. Анализа састава и in vivo процена ефеката на кожи одабраних производа за 

тамњење коже без излагања сунцу 

Ментор: др Снежана Савић, редовни професор 

1. Преглед иновативних, пептидних козметички активних састојака доступних 

фромулаторима 




