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Универзитет у Београду 

Фармацеутски факултет 

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД СТУДЕНАТА 

 

  

 

На основу члана 6. Правилника о раду, Центар за научно-истраживачки рад 

студената објављује 

 

К О Н К У Р С  

ЗА ИЗРАДУ СТУДЕНТСКИХ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У 

ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ 

 

 

Право конкурисања за теме има сваки редовни студент Фармацеутског факултета 

који испуњава следеће услове: 

 да је уписао најмање трећи семестар студија; 

 да је у току студија остварио просечну оцену најмање 8,00 (осам и 00/100); 

 да слуша или је одслушао предмет из које је тема за коју се пријављује, 

односно уколико је предмет положио, да је оцена коју је добио најмање 

8 (осам). 

 

Заинтересовани студенти треба да попуне пријаву која садржи следеће податке: 

 име и презиме; 

 годину студија и број индекса; 

 просечну оцену у току студија; 

 назив теме за коју конкуришу; 

 оцену/оцене из предмета из којих желе рад. 

 

Студент може конкурисати за највише две теме (у том случају, треба да их наведе у 

редоследу приоритета), али му може бити додељена само једна.  

 

Пријаве се подносе електронски, путем линка http://goo.gl/n66Krz 

 

Рок за пријаву је 14. новембар 2013. године до 12 ч.  

 

Непотпуне или неблаговремено достављене пријаве неће се разматрати. 

 

О резултатима Конкурса одлучује Комисија за научно-истраживачки рад студената. 

Резултати Конкурса биће објављени најкасније до 02. децембра 2013. године. 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/n66Krz
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ПРЕДЛОЖЕНЕ ТЕМЕ 

 

Катедра за фармакокинетику и клиничку фармацију 

1. Валидација популационог фармакокинетичког модела топирамата 

Број студената: 2 

Ментори: проф. др Бранислава Миљковић, асс. Марија Јовановић 

 

2. Испитивање фактора фармакокинетичке варијабилности фенобарбитона код 

одраслих пацијената са епилепсијом 

Број студената: 2 

Ментор: доц. др Катарина Вучићевић 

 

3. Интеракције лекова у популацији старијих пацијената  

Број студената: 2 

Ментор: доц. др Сандра Везмар Ковачевић 

 

Катедра за фармакологију 

1. Бихејвиорална и молекулско-морфолошка карактеризација неуроразвојних 

промена у GABA-ергичком систему код Wistar пацова 

Број студената: 3 

Ментор: проф. др Мирослав Савић 

 

Катедра за социјалну фармацију и фармацеутско законодавство 

 

1. Примена антибиотика код различитих инфекција  

Број студената: 4 

Ментори: асс. Марина Одаловић, доц. др Ивана Тадић, доц. др Драгана Лакић, 

проф. др Љиљана Тасић.  

 

2. Лекови у поступку вантелесне оплодње 

Број студената: 2 

Ментори: асс. Марина Одаловић, доц. др Ивана Тадић, доц. др Драгана Лакић 

 

3. Лекови у КБЦ „Драгиша Мишовић – Дедиње“ 

Број студената: 2 

Ментори: асс. Марина Одаловић, доц. др Ивана Тадић, доц. др Драгана Лакић 

 

4. Улога студената фармације у имплементацији програма преузимања 

неупотребљених лекова из домаћинства 

Број студената: 1 

Ментори: асс. Андријана Милошевић Георгиев, асс. Јелена Манојловић 
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5. Знања и ставови студената фармације у вези са фармацеутским отпадом 

Број студената: 1 

Ментори: доц. др Душанка Крајновић, асс. Јелена Манојловић  

 

6. Знања, ставови и понашања студената по питању пушења 

Број студената: 1 

Ментори: асс. Андријана Милошевић Георгиев, доц. др Душанка Крајновић 

 

7. Јавно-здравствене активности фармацеута у апотекама на примарном нивоу 

здравственог система 

Број студената: 1 

Ментори: доц. др Душанка Крајновић, асс. Андријана Милошевић Георгиев 

 

8. Анализа регулаторних захтева у вези са правима пацијената оболелих од 

ретких болести 

Број студената: 1 

Ментори: доц. др Душанка Крајновић, доц. др Валентина Маринковић, асс. 

Андријана Милошевић Георгиев 

 

Катедра за фармацеутску хемију 

 

1. Теоријска студија фармакофора нових антидепресива са дејством на 

транспортере серотонина и хистаминске H3 рецепторе 

Број студената: 1 

Ментор: доц. др Катарина Николић 

 

2. Квантитативни односи структуре и ретенционих особина лиганада 

имидазолинских и α-адренергичких рецептора 

Број студената: 2 

Ментор: асс. др Славица Филипић 

 

Катедра за фармацеутску технологију и козметологију 

 

1. Формулација и карактеризација микроемулзионих гелова са продуженим 

ослобађањем лековите супстанце 

Број студената: 5 

Ментор: доц. др Љиљана Ђекић 

 

2. Формулација таблета са пулсним ослобађањем лековите супстанце 

Број студената: 4 

Ментор: проф. др Светлана Ибрић 
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3. Формулација чврстих самоемулгујућих терапијских система са тешко 

растворљивим лековитим супстанцама 

Број студената: 2 

Ментор: проф. др Светлана Ибрић 

 

4. Формулација, израда и карактеризација козметичких емулзија 

Број студената: 2 

Ментор: доц. др Драгана Васиљевић 

 

5. Формулација микроемулзија и нискоенергетских наноемулзија као носача за 

слабо растворне лековите супстанце - физичко-хемијска карактеризација 

Број студената: 2 

Ментори: проф. др Снежана Савић, дипл. фарм. Марија Тодосијевић 

 

6. Конвенционалне емулзије и високоенергетске наноемулзије као носачи за 

ацеклофенак – ex vivo профили пенетрације 

Број студената: 2 

Ментори: проф. др Снежана Савић, дипл. фарм. Тања Исаиловић, 

дипл. фарм. Санела Ђорђевић 

 

7. Биофармацеутска карактеризација лековитих супстанци / фармацеутских 

препарата 

Број студената: 4 

Ментор: доц. др Сандра Цвијић 

 

Катедра за медицинску биохемију 
 

1. Нивои адипонектина, резистина и IL-6 код здравих испитаника и пацијената 

са коронарном болeшћу 

Број студента: 2 

Ментор: асс. Мирон Сопић 

 

2. Значај одређивања адипонектина и резистина код пацијената на 

хемодијализи 

Број студента: 2 

Ментор: асс. Мирон Сопић 
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У Београду, 

06. новембар 2013. године 

 

 

Председник  

Центра за научно-истраживачки рад студената 

Нина Љубојевић 

 

 

Продекан за науку и међународну сарадњу 

проф. др Светлана Ибрић 


