
Извештај о раду Секције за медицинску хемију  

Српског хемијског друштва за 2019. годину 

 

Председник секције: др Игор Опсеница, ванредни професор, Универзитет у Београду-Хемијски 

факултет. 

Секретар секције: др Марио Златовић, ванредни професор, Универзитет у Београду-Хемијски 

факултет. 

 

У периоду 9-10. фебруара 2019. године у Базелу, Швајцарска у органиѕацији Европске федерације за 

медицинску хемију ("European Federation for Medicinal Chemistry-EFMC") одржан је EFMC Workshop 

на ком су присуствовали председници националних секција за медицинску хемију. Представник 

Секције за медицинску хемију СХД на састанку је био др Игор Опсеница, председник секције. На 

састанку је дискутован досадашњи рад EFMC и направњен је план даљих активности у циљу 

побољшања рада и положаја медицинских хемичара. 

Секција за медицинску хемију одржала је један састанак током 2019. године.  

На састанку 18. фебруара на Хемијском факултету Универзитета у Београду предавања су одржали 

др Биљана Глишић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу ("Комплекси метала 

као терапеутски агенси: антимикробна активност комплекса сребра") и др Дејан Опсеница, Институт 

за хемију, технологију и металургију, Универзитет у Београду ("Аминохинолини као инхибитори 

quorum sensing (QS)"). 

У марту 2019. године отворени су LinkedIn (Division of Med Chem of the Serbian Chemical Society) и 

Twitter (Division of MedChem-Serbian Chemical Society, @MedChemSerbia) налози Секције на којима 

се представља рад Секције и њених чланова. 

Колегиница Марта Спасић, која је освојила награду за најбоље усмено саопштење на Шестој 

конференцији младих хемичара Србије, била је представник Секције на конференцији "6th Young 

Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2019)" која је одржана у периоду 5-6. септембра 2019. 

године у Атини, Грчка. 

На састанку 24. децембра на Хемијском факултету Универзитета у Београду предавање је одржала др 

Татјана Вербић, ванредни професор Универзитета у Београду-Хемијског факултета ("Физичко-

хемијске методе у дизајну и развоју лекова"). На састанку изабрано је руководство Секције. За 

председника Секције за медицинску хемију изабран је др Игор Опсеница, ванредни професор 

Универзитета у Београду-Хемијског факултета. За секретара Секције изабран је др Марио 

Златовић, ванредни професор Универзитета у Београду-Хемијског факултета. 
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