
 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКАТ  

„СОКОЛСКЕ ПЛАНИНЕ 2010“



Научно-истраживачки пројекат „Соколске планине 2010“ 

Пројекат „Испитивање антиоксидантног потенцијала самоникле флоре 

Соколске планине“, започет 2004. године, успешно је настављен кроз истраживање под 

називом „Соколске планине 2010“. Истраживање је осмислио проф. др Зоран 

Максимовић, катедра за фармакогнозију, Фармацеутски факултет - Универзитет у 

Београду, а организована су у оквиру „Центра за научно-истраживачки рад студената“. 

Ове године позвани су наставници и студенти Медицинског факултета Универзитета у 

Крагујевцу са студијског програма интегрисаних академских студија фармације. 

Пет незаборавних дана (13.-17. јул), провели смо на Соколским планинама. 

Шабачки Епископ господин Владика Лаврентије, омогућио нам је угодан боравак у 

конацима манастира Свети Николај Српски. 

Циљеви овогодишње акције били су хетерогени: 

- прикупљање биљног материјала (биљних врста идентификованих као посебно 

активних у претходном истраживању), ради наставка фитохемијских и фармаколошких 

испитивања; 

- прикупљање узорака изворских вода са подручја и њихово подвргавање елементалној 

анализи и испитивањима здравствене исправности; 

- спровођење етнофармаколошке анкете локалног становништва. 

На путу ка Соко граду, били смо гости Апотекарске установе „Шабац“, где смо 

обишли Прву народну апотеку, али и савремену апотеку, полуотвореног типа. 

Магистра Снежана Лукић, директор апотекарске установе, упознала нас је са 

историјом апотекарства у Западној Србији, показала нам музејске експонате апотеке 

урађене у стилу Бечке сецесије из 1924. године и упутила у нове пројекте које покреће 

у оквиру фармацеутске здравствене заштите. 

Учествовање у овом пројекту је било подстицајно за нове изазове и у нама 

пробудило истраживачки дух. Поред тога, изашли смо богатији за нова познанства која 

ће, надамо се, прерасти у трајна пријатељства. 

Верујемо да је ово само једна у низу истраживачких акција, коју ће ова два 

факултета заједно спровести, и на тај начин пружити својим студентима не само 

стручна сазнања, већ им омогућити међусобно упознавање и дружење, у којем смо ми 

имали прилику да уживамо ове године.  



Апокрифна и емпиријска фармација и медицина немањићке Србије учиниле су 

искораке из манастирских феуда. Ова драгоцена сарадња је искорак, који ћемо 

наставити да негујемо са студентима других факултета.  

Студенти треће године, интегрисаних академских студија фармације, учесници 

овог пројекта (Вуловић Кристина, Марковић Љубица, Букоњић Андриана, 

Милосављевић Гордана, Миловановић Јелена, Томовић Душан, Младеновић Ненад и  

Стојилковић Слађан) одушевљени су сваким тренутком проведеним у Соко граду.  

Доц. др Весела Радоњић и Доц. др Душан Ђурић, катедра за клиничку 

фармацију, били су више него на висини задатка у пружању разноликих знања, нама, 

студентима, а све у духу Андрићевог цитата: 

 „Нема лепшег задатка него што је омогућити неком развитак, помоћи 

човеку и његовој тежњи за успоном.“  

Знакови поред пута – Иво Андрић 

Ми, учесници овог пројекта, сви заједно, сложили смо се да треба покушати да 

неразвијена подручја наше земље економски оснажимо путем планске и одрживе 

експлоатације природних ресурса (лековито биље, здрава вода, туризам), ради 

побољшања квалитета живота свих нас. 

Приложене фотографије пренеће вам само мали делић тамошње атмосфере, али 

се овако нешто мора доживети. 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 

 



 

 

 



 

 


