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Избор у звање 2007 Висока медицинска школа 

струковних студија у Ћуприји 

Медицинске науке 

Докторат 1981 Фармацеутски факултет Београд „Проучавање интраутериних 

уложака са клиничко-

фармацеутског и технолошког 

аспекта“ 

Специјализација 1990 Фармацеутски факултет Београд Фармацеутска технологија 

Магистратура 1978 Фармацеутски факултет Београд „Проучавање утицаја 

ултраамилопектина у 

комбинацији са 

микрокристалном целулозом и 

скробом на особине таблета 

Диплома 1974 Фармацеутски факултет Београд  

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

Р.бр. назив предмета 
Назив студијског 

програма, врста студја 

1. Лековито биље у козметилогији СКЕ, ОСС 

2. Фармакогнозија СФТ, ОСС 

3. Фармацеутска технологија са биофармацијом СФТ, ОСС 

4. Индустријска фармација са козметологијом СФТ, ОСС 

5. Фармакологија СМС, ОСС 

   

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. Уџбеници:  

а)М.Јовановић. Д.Секуловић, Фармацеутска технологија 2 са козметологијом, Фармацеутски 

факузлтет, Бедоград, 1987 

б) Д.Секуловић, Козметологија 1, ВМШСС Ћуприја, 2009 

в) Д.Секуловић, Козметологија 2, ВМШСС Ћуприја, 2009 

г) Д.Секуловић, Козметичке сировине, ВМШСС Ћуприја, 2010 

д) Д.Секуловић, Специјална козметологија, ВМШСС Ћуприја, 2010 

ђ) Д.Секуловић, Увод у фармацију ВМШСС Ћуприја, 2010 

е) Д.Секуловић, Фармацеутска технологија са биофармацијом, ВМШСС Ћуприја, 2010 

2. Монографије: 

а)„Камилица (Chamomila recutata L Rausch)“– Фитопрепарати и козметички производи на бази 

камилице, ИПЛБ Др Јосиф Панчић, Београд, 1997, 154-158 

б)„Питома нана и остале врсте рода Mentha"- Питома нана – полазна сировина за производњу 

фармацеутских и козметичких препарата, ИПЛБ Др Јосиф Панчић , Београд, 1998, 223-230 

3. Патенти: 

а) Палета интраутериних уложака Intragal, Biocuprum, Bioargentum, Београд, 1984 

б) Поступак за добијање средстава за контрацепцију АБФ, Београд, 1994 

в) Medicom rol-on – биљни препарат са репелентним дејством на комарце и поступак за његово 

добијање, Београд, 1997 

г) Биљни препарат са антимутагеним дејством и поступак за његово добијање, Београд, 1999 

д) Алтиприм –технолошки поступак добијања биљног препарата, Београд, 2009  

4. Објављени радови: 

а)  У часописима међународног значаја - 31;    

б) У часописима домаћег значаја – 61; 

5. Научно-истраживачки пројекти  Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије: 

а) Руководилац 2 пројекта 

б) Руководилац 1 подпројекта 

в) Руководилац 4 теме на пројекту 



г) Сарадник на 7 пројеката 

6. Ангажованост у образовању и формирању научних кадрова: 

а) Ментор 3 специјалистичка рада 

б) Ментор преко 30 дипломских радова 

в) Ментор у научно-истраживачком раду 5 стипендиста Министарства за науку и технолошки 

развој Републике Србије 

г) Ментор 7 специјализаната из фармацеутске технологије у ИПЛБ Др Јосиф Панчић, као 

наставној бази Фармацеутског факултета Београд 

д) Члан комисије за одбрану 4 магистарска и 3 специјалистичка рада 

ђ) Члан комисије за избор у научно звање 3 научна радника 

7. Научно-стручни скупови: 

а) Саопштења на међународним и домаћим скуповима – 43 

б) Организација једног међународног и шест домаћих скупова 

8. Истраживачки интерес: 

а) Формулација и карактеризација фармацеутских и козметичких препарата 

б) Обезбеђење квалитета у фармацеутској индустрији 

9. Континуирана едукација: 

Организатор три акредитована програма континуиране едукације током 2010. године 

10. Аутор око 80 производа које производе ИПЛБ Др Јосиф Панчић и Есенсад.о.о. Београд 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата 5 

Укупан број радова са SCI (SSCI) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања  ИСО 9001:2000 стандард, ХАЦЦП стандард, Добра произвођачка пракса (ДПП 

стандард) 

Други подаци које сматрате релевантним 

а) Обављен стручни стаж у Апотеци „Београд“ 1975/76 и положен државни (стручни) испит 1982 године 

б) Члан секције за фармацеутску технологију и козметологију Фармацеутског друштва Србије 

в) Председник секције за лековито биље Привредне Коморе Београда од 2002 до 2010 године 

г) Члан Савезне комисије Министарства здравља за регистрацију помоћних лековитих средстава  

д) Члан Одбора за биологију и биотехничке науке Министарства за науку и технолошки развој Републике 

Србије 

ђ) Члан радних група Министарства здравља Републике Србије за израду многих Правилника који се 

тичу фармацеутске делатности 

е) Члан редакцијске групе за издавање Пете Југословенска фармакопеје 2000 године 

ж) члан редакцијског одбора, уређивачког одбора и издавачког савета више домаћих часописа  

з) Сарадња: 

а) Факултети и институти: Фармацеутски, Биолошки, Пољопривредни, ВМА, ИПЛБ Др Јосиф Панчић 

б) Привреда: Галеника, Пхарманова, Фармалогист, Фармегра-Црна Гора, Септима-Македонија 

 

 


