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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета  Лекови 1: хемија и дизајн лекова 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  10 

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Упознати студенте са основним знањима из опште и неорганске хемије која су неопходна за савладавање градива у оквиру базичних и 

примењених хемијских наука: аналитике лекова, фармацеутске анализе и спектроскопије, физичке и фармацеутске хемије. Омогућити студентима детаљан 

увид и разумевање основних знања из опште и неорганске хемије: хемијских појмова и закона, структуре атома, хемијских веза, типова хемијских реакција, 

раствора, правила и принципа хемијског рачунања, теорија киселина и база, пуфера, електролита, комплексних једињења и разумевање особина хемијских 

елемената и њихових реакција. 

Исход предмета 

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Облици материје у хемији; стехиометријски закони; периодни систем елемената; структура 

атома, хемијске везе и теорије хемијске везе; међумолекулске интеракције; стање материје и агрегатна стања; законитости понашања идеалног гаса; типови 

хемијских реакција; енергетске промене у хемијским реакцијама; хемијска кинетика; дисперзни системи и раствори; раствори електролита; регулатори pН 

вредности и њихова улога у организму; хидролиза и хидролитичке реакције у организму; равнотеже у хетерогеним системима; основни типови и особине 

неорганских једињења; особине и улога у живом свету елемената главних група и подгрупа перидног система; биоелементи; биолиганди и металоензими. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Након савладавања програма студент је оспособљен да: решава задате хемијске проблеме, 

примењује све хемијске методе одвајања, примењује хемијске методе анализе узорака, врши синтезу хемијских препарата, предвиди и анализира ток 

хемијских реакција, решава све врсте прорачуна у хемијској (галенској) лабораторији, планира и организује рад у хемијској лабораторији и примени стечена 

знања за студије фармације на вишим годинама. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Правилан однос према расположивим ресурсима (хемикалије, опрема, прибор итд.) при 

аналитици и синтези фармацеутских препарата; рационалан однос према условима под којима се изводе лабораторијски експерименти; правилан однос 

према процедурама предвиђеним при одређеним аналитичким или синтетичким поступцима и однос према опасностима које се могу појавити током рада у 

лабораторији (токсиколошка, затим опасност од пожара, поплава итд.).  

Садржај предмета  
Теоријска настава: Материја и енергија. Основни хемијски појмови и основни хемијски закони. Периодни систем елемената. Структура атома. Хемијске 

везе и теорије хемијских веза. Међумолекулске интеракције. Стање материје и агрегатна стања. Закони понашања идеалног гаса. Типови хемијских 

реакција. Оксидо-редукционе једначине. Енергетске промене у хемијским реакцијама. Основни термохемијски закони. Дисперзни системи. Раствори и 

квантитативни састав раствора. Колигативне особине раствора. Хемијска кинетика. Хемијска равнотежа. Раствори електролита. Особине електролита. 

Улога електролита у организму. Киселине и базе. Теорије киселина и база. Равнотеже у растворима електролита. Јонски производ воде. pH вредност 

ратвора. Пуфери. Улога пуфера у организму. Равнотеже у хетерогеним системима. Константа производа растворљивости. Хидролиза и хидролитичке 

реакције у организму. Основни типови и особине неорганских једињења. Комплексна једињења и њихов значај за живи свет. Систематско проучавање 

елемента главних група и подгрупа перидног система и њихових једињења. Биоелементи. Биолиганди. Металоензими.  

Практична настава: Упознавање са лабораторијом, лабораторијским посуђем, лабораторијском опремом и лабораторијским техникама. Основни хемијски 

појмови. Одређивање релативне атомске масе магнезијума. Стање материје и агрегатна стања. Типови хемијских реакција. Показни експерименти 

различитих типова реакција. Припремање раствора одређених концентрација. Разблаживање раствора. Дифузија, осмоза и припремање физиолошког 

раствора. Реакције киселина и база. Мерење pH вредности раствора и физиолошких течности. Припремање пуфера. Растворљивост и производ 

растворљивости. Реакције водених раствора соли. Особине неорганских једињења. Синтеза [Cu(gly-His)Cl] комплекса. Реакције водоника и елемената IA 

групе.  Реакције елемената IIA и VIIA групе. Реакције елемената IIIA и IVA групе.  Реакције елемената VA и VIA групе. Фотометријско одређивање 

садржаја бакра у узорку. Спектрофотометријско одређивање садржаја гвожђа у узорку. 

Литература  

 Трифуновић С, Сабо Т, Општа хемија, Природно-математички факултет, Крагујевац, I издање, 2003. 

 Чакар М, Поповић Г, Општа хемија I, Фармацеутски факултет, Београд, 2004. 

 Ђурђевић П, Обрадовић М, Ђуран М, Општа и неорганска хемија, ПМФ, Крагујевац, II издање, 1997. 

 Трпинац П, Општа хемија, Научна књига, Београд, I издање 1979. 

 Филиповић И, Липановић С, Опћа и анорганска кемија I и II, Школска књига, Загреб, VII издање, 1988. 

 Bothara K. G, Inorganic Pharmaceutical Chemistry, Nirali Prakashan, Shivaji Nagar, Ninth Edition, 2007. 

 Mahadik K. R, Kuchekar B. S, Concise Inorganic Pharmaceutical Chemistry Nirali Prakashan, Shivaji Nagar, Elevanth Edition, 2008. 

 Martin Silberberg Madelyn E. Logan Dorothy B. et al. Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, Boston: McGraw-Hill, 1996. 

 Nogrady Thomas, Medicinal Chemistry: A Biochemical Approach, Oxford: Oxford University Press, 1988. 

Број часова активне наставе: 105 Самостални рад 

студента: 150 Предавања: 75 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Проблем-оријентисана настава, решавање задатака, практичне вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит до 30 

практична настава до 10 усмени испт до 10 

колоквијум-и до 40 .........  

семинар-и до 10   
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у микробиологију 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан  прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособити студенате да разумеју функционисање хумане ћелије на молекуларном нивоу, посебно њеног генетског материјала; такође 

предмет омогућава разумевање морфологије и функције микроорганизама, као и њихове улоге у настанку инфекције 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма:  

По завршетку наставе од студента се очекује да стекне основна знања о организацији и функцији ћелија, организацији и функцији хуманог генома, ДНК и 

генима, хромозомским аберацијама и мутацијама, типовима наслеђивања, морфологији и грађи бактерија, вируса и паразита, генетици бактерија и вируса, 

основним принципима асепсе и антисепсе, стерилизацији и дезинфекцији. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма:  

Микроскопирање трајних крупних препарата; рад у цитогенетичкој лабораторији; анализа хромозомских препарата; кросинг-овер и мапирање гена; тестови 

за детекцију мутагених ефеката срединских агенаса; препознавање, анализа и решавање проблема у области наслеђивња; услови рада и рад у 

микробиолошкој лабораторији; методе за стерилизацију и дезинфекцију; методе за in vitro испитивање осетљивости бактерија на антибиотике и 

хемиотерапеутике; методе за изолацију и идентификацију изолованог вируса; принципи серолошких реакција и брзих дијагностичких поступака; 

имунопрофилакса и имунотерапија вирусних болести; дијагностичке методе које се користе у идентификацији паразита. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Ћелија; организација и функција хуманог генома; хромозомске аберације: структурне и нумеричке; днк и гени; функциониосање наследне основе; мутације 

гена; основе фармакогенетике и тератогени агенси; конгениталне малформације; типови наслеђивања; пренатална дијагностика; морфологија, грађа и 

подела бактерија; метаболизам бактеријске ћелије; инфекција; патогеност; вируленција; генетика бактерија; опште особине вируса; основи вирусне 

генетике; однос вируса и ћелије; патогенеза вирусних инфекција; увод у медицинску паразитологију. 

Практична настава: 

Деоба ћелија; хумани кариотип; израда хромозомских препарата; кросинг-овер и мапирање гена; молекуларна генетика; тестови за дијагностику 

генотоксичних агенаса; методе генеалошке анализе; услови рада и рад у микробиолошкој лабораторији; бојење и микроскопирање бактерија; антибиограм; 

методе за изолацију вируса; методе за идентификацију изолованог вируса; брзи дијагностички поступци у вирусологији; имунопрофилакса и имунотерапија 

вирусних болести; дијагностичке методе које се користе у идентификацији паразита. 

Литература  

 Медицинска бактериологија, Уредник: Милена Швабић-Влаховић, Савремена администрација, Београд, 2005   

 Вирусологија, Тања Јовановић и сарад. Медицински факултет, Београд, 2008    

 Медицинска микологија и паразитологија, Валентина Арсић Арсенијевић, Савремена администрација, Београд, 2012 

 Биологија ћелије са хуманом генетиком, В.Диклић, М. Косановић, Ј. Николиш, С. Дукић, Гафопан, Београд,  

 Принципи клиничке цитогенетике, Оливера Милошевић-Ђорђевић, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2010.  

 Збирка решених задатака из генетике за студенте Медицинског факултета, Оливера Ђорђевић-Милошевић и Драгослав Маринковић, Природно-

математички факултет, Крагујевац, 2006. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава ,семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Уписан  прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената да разумеју принципе опште физиологије, фармакологије и анатомије: физиолошке функције ћелије и 

ексцитабилних ткива, механизам деловања лекова, појам и врсте рецептора, фармакокинетику, развој лека, основе остеологије, анатомију главе и врата, 

грудног коша, абдомена и карлице 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Базични физиолошки принципи; контролни механизми одржавања хемостазе; функционална 

морфологија ћелијских органела и мембране; облици транспорта кроз ћелијску мембрану; физичке основе мембранских потенцијала; општа класификација 

нервних влакана; врсте мишићних контракција; нервна, хуморална и механичка стимулација контракције; функционална анатомија АНС-а; морфологија 

коштаног система; морфологија главе и врата; анатомија унутрашњих органа грудног коша, абдомена и карлице; механизим аспорпције, дистрибуције, 

метаболизма и елиминације лекова; концепти волумена дистрибуције, клиренса, времена полуелиминације; теорија рецептора и механизми дејства лекова; 

индикације и дозирање лекова; класификациони системи нежељених дејстава лекова (НДЛ); интеракције лекова. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Упознавање са новим методама учења физиологије; избор и припрема животиње за 

експеримент; протоколи за извођење и вођење клиничких студија; општа правила и начини давања ињекција; одређивање праговног интензитета дражи; 

одређивање реобазе и хронаксије; регистровање мишићних контракција; узимање фармаколошке анамнезе; узимање прецизних информација о лековима 

које користи пацијент; процена комплијансе; препознавање и бележење нежељених реакција; препознавање индикација, процена контраиндикација и ризика 

употребе лекова; препознавање оптималног начина, пута примене, дозирања; утврђивање каузалности и пријављивање нежељених дејстава; проналажење 

независних и валидних информације о лековима. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Рационални приступ издавању лекова; процена добрих страна и ризика терапије; 

утврђивање прописаних индикација и дозирања лекова; анализа ризика и добрих страна употребе лекова; схватање да фармацеут треба да прати утицај лека 

који је издат пацијенту; препознавање ограничености свог знања; схватање да се информације које смо раније усвојили о лековима морају повремено 

занављати у светлу нових доказа и потребе да се употреба лекова стално побољшава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Дефиниција и предмет изучавања физиологије: функционална морфологија ћелијских органела и ћелијске мембране; типови транспорта 

кроз ћелијску мембрану; општа класификација нервних влакана, принципи нервног спровођења; механизами контракције скелетне и глатке мускулатуре, 

типови глатких мишића, механизам закључавања, стрес релаксација; функционална анатомија; метаболизам лекова; механизам дејства лекова; нежељена 

дејства и алергије на лекове; холинергички и антихолинергички лекови и вегетативни нервни систем; остеологија; анатомија главе, врата, ока и слушног 

апарата; анатомија грудног коша. 

 

Практична настава: Избор и припрема животиње за експеримент; регистровати акциони потенцијал n. ishiadicus-a жабе; показати постојање апсолутног и 

релативног рефракторног периода; показати зависност снаге контракције од интензитета стимулуса; показати утицај дужине мишића на напетост при 

примени стимулуса константног интензитета; фармакокинетичка израчунавања апсопције и елиминације лекова; базе података рецептора, јонских канала и 

целуларних транспортера; пријављивање НДЛ; анатомија костију главе и врата, кичменог стуба и екстремитета, коштане структуре торакса и мале карлице; 

анатомија периферног нервног система, анатомија циркулаторног система, лимфног система, срца 

Литература  

 Guyton AC, Hall J. Медицинска физиологија, X издање, Савремена администрација, Београд, 1996.;  

 Boron Walter F., Medical Physiology: A Cellular & Molecular Approach, Phyladelphia: Elsevier, 2005.  

 Јанковић СМ. (уредник). Фармакологија и токсикологија. Крагујевац: Медицински факултет, 2011.;  

 Варагић В, Милошевић М. Фармакологија. Београд: Елит Медика, 2003.;  

 Регистар готових лекова. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства, 2011.;  

 Јовановић С. Анатомија човека. Медицинска књига, Београд-Загреб, 1991. 

 Мујовић ВМ. Медицинска физиологија – COMPENDIUM, A-Z Book, Београд, 2004. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, класични семинари, проблем-оријентисана настава, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Практична фармацеутска хемија 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Овладати знањима и вештинама која ће студентима омогућити практичан рад у хемијској лабораторији, тако да могу да изврше 

квалитативну анализу фармацеутских препарата и провере њихову чистоћу, било да су неорганског или органског порекла. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Повезаност структуре и особина једињења; квалитативна анализа неорганских и органских 

фармацеутских препарата; идентификација важнијих функционалних група; начин провере чистоће фармацеутски важних неорганских и органских 

препарата. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина успешног и безбедног руковања прибором који се користи у аналитици и 

синтези фармацеутских важних једињења; вештина правилног (и безбедног) руковања хемикалијама у аналитици и синтези фармацеутски  важних 

једињења; синтеза једноставнијих фармацеутски важних једињења: најважније операције при синтези и пречишћавању синтетизованих једињења; успешно 

предвиђање могућих извора нечистоћа фармацеутски важних једињења; квалитативна анализа једињења (елементална и функционална). 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Рационалан приступ aналитици органских једињења; правилан однос према 

расположивим ресурсима (хемикалије, опрема, прибор итд.) при аналитици и синтези фармацеутских препарата; рационалан однос према условима под 

којима се изводе лабораторијски експерименти; исправан став према правилима која се прописују у раду са прибором у лабораторији; правилан однос према 

процедурама предвиђеним при одређеним аналитичким или синтетичким поступцима; однос према опасностима које се могу појавити током рада у 

лабораторији (токсиколошка, затим опасност од пожара, поплава итд.). 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Квалитативна анализа фармацеутских препарата: претходна испитивања, порекло супстанци (неорганске, органске и органско-

неорганске), испитивање растворљивости; физичка испитивања: термичке особине, индекс преламања, оптичка ротација, основни принципи примене 

спектроскопских метода за идентификацију једињења; неорганске супстанце: идентификација фармацеутски важних катјона и анјона у раствору; 

испитивање рН вредности и ацидо-базна титрација; пречишћавања органских једињења; систематско испитивање растворљивости органских једињења; 

елементална квалитативна анализа органских супстанци; функционална квалитативна анализа органских једињења: квалитативно доказивање алкена, 

алкохола, карбонилних једињења, угљених хидрата, карбоксилних киселина и њихових деривата, амино киселина и протеина итд; киселински, 

сапонификациони и јодни број;. 

 

Практична настава: Испитивање порекла супстанци; растворљивост; одређивање неких физичких особина; доказивање катјона I, катјона II, анјона; 

одређивање рН вредности препарата; ацидо-базна титрација у водeној средини; сушење и пречишћавање органских растварача; ''апсолутни растварачи''; 

растворљивост органских једињења; доказивање халогена, азота и сумпора у органским једињењима;  квалитативно доказивање алкена, алкохола и 

карбонилних једињења, угљених хидрата, аминокиселина и протеина;  реакције карбоксилних киселина и њихових деривата; извођење хроматографије на 

танком слоју; монтирање апаратура за дестилацију и рефлуктовање; упознавање са доступним лабораториским техникама;  

Литература  

 Jugoslovenska farmakopeja 2000, V izdanje, Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja i Savremena administracija, Beograd 2000. 

 Troy David, Remington -The Science and Practice of Pharmacy, Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins, 2006. 

 Winfield A.J., Pharmaceutical Practice, Edinburgh: Churchil Livingstone, 1998. 

 М. Вукићевић, Практична фармацеутска хемија – практикум, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу 2011. 

Број часова активне наставе: 90 Самостални рад 

студента: 135 Предавања: 60 Вежбе: 15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Предавања, проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

практична настава 30 Писмени испит 70 

колоквијум-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације 

Назив предмета  Фармацеутска и биолошка хемија 1 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Oвладати знањима и вештинама из органске хемије која ће студентима омогућити јасно сагледавање и разумевање везе између структуре и 

особина органских једињења и лакше усвајање знања из свих области фармације, као и да успоставе одговарајући однос према производњи лекова. 

Исход предмета :  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Основи органске хемије и њен значај у фармацеутској хемији; структура атома и хемијске 

везе; киселост и базност; основни принципи стереохемије; хемија функционалних група; угљоводоници; алкил- и арил-халогениди; алкохоли, добијање, 

физичке особине, реакције; етри и епоксиди; aлдехиди и кетони; карбоксилне киселине и функционални деривати карбоксилних киселина; карбанјони; α,β-

незасићена карбонилна једињења; амини: добијање, физичке особине, реакције; феноли; механизми настанка хемијских реакција; основни принципи 

органских синтеза и њихов значај у биолошким системима и медицинској хемији. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Током наставе ће студенти стећи вештину да препознају, синтетишу и пречисте многе 

биоактивне молекуле; упознаће се са многим класама органских једињења значајним за припрему препарата: са угљоводоницима, ароматичним 

једињењима, органским халогенидима, алкохолима, етрима и епоксидима, органским киселинама, аминима. Поред тога упознаће се и са хемијским 

синтезама, хемијским трансформацијама и физиолошким дејством наведених група једињења; упознаће се и са методама за пречишћавање и 

идентификацију појединих врста једињења битних за припрему препарата у лабораторији. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Понашање у практичном раду треба заснивати на основним принципима хемије и њеном  

значају у фармацији; сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; унапређење квалитета рада и професионалан однос 

према раду је перманентан процес и важан аспект за сваког фармацеута. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Основи органске хемије и њен значај у фармацеутској хемији; структура атома и хемијске везе; киселост и базност; угљоводоници, 

добијање и реакције; основни принципи стереохемије; ароматични угљоводоници, кондензовани ароматични угљоводоници, електрофилна ароматична 

супституција; алкил- и арил-халогениди; нуклеофилна супституција; алкохоли, добијање, физичке особине, реакције; етри и епоксиди; алдехиди и кетони; 

карбоксилне киселине; функционални деривати карбоксилних киселина; карбанјони; алдолна кондензација; клаисенова кондензација; синтезе са малонским 

и ацетосирћетним естром; адиција на коњуговане двоструке везе; α,β-незасићена карбонилна једињења; амини: добијање, физичке особине, pеакције; 

феноли; механизми настанка хемијских реакција; јонски механизми; принципи органских синтеза; синтони и синтетички еквиваленти; нуклеофилни и 

електрофилни реагенси; реакције органометалних једињења; пречишћавање хемикалија; реакције циклизације; заштитне групе. 

 

Практична настава: Лабораториско посуђе и опрема; извођења разних типова дестилација органских супстанци; пречишћавање и сушење растварача; 

квалитативно доказивање органских молекула; слободнорадикалско халогеновање; адиционе реакције на алкене; добијање ацетилена и испитивање 

особина; употреба модела у објашњавању структуре органских молекула; механизам електрофилне ароматичне супституције; методе добијања органских 

халогенида; разлика у механизмима Sn1 и Sn2 супституција; разлика у механизмима Е1, Е2 и Е1св елиминација; добијање алкохола и њихове реакције; 

добијање ароматичних етара; доказивање алдехида и кетона; добијање и доказивање киселости карбоксилних киселина; синтеза естара компонената арома; 

примена карбанјона у органским синтезама; реакције кондензације; грињарова реакција; доказивање амфетамина и других активних амина; разликовање 

алифатичних и ароматичних амина реакцијом са азотастом киселином; доказивање конкретних механизама неких хемијских реакција; планирање органских 

синтеза; примери нуклеофилних и електрофилних реагенаса; хроматографија; примена реакција циклизације у синтезама природних производа и 

физиолошки активних једињења; синтетички значај заштитних група. 

Литература  

 Robert Т. Morrison, Robert N. Boyd, Органска кемија, Загреб, 1979 

 Voillhardt P.C., Органска хемија, Београд: Хајдиграф, 1996. 

 З. Бугарчић, Препаративна органска хемија, Природно-математички факултет, Крагујевац, 2007. 

 Ж. Чековић, Експериментална органска хемија, Београд 1995. 

 Raymond Chang, Chemistry, Boston: McGraw-Hill, 1998. 

 Мартин Дејвид, Харперов преглед биохемије, Београд: Савремена администрација, 1989. 

Број часова активне наставе: 75 Самостални рад 

студента: 135 Предавања: 60 Вежбе:15 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе: Предавања, проблем-оријентисана настава, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Практични аспекти издавања лекова и ручна производња лековитих препарата 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Циљеви предмета су да студенти овладају познавањем класификације и означавање лекова и лековитих супстанци, вештином етике у 

саветовању и издавању готових лекова, знањем аспеката неопходних за припрему галенских препарата. Студенти треба да усвоје начине за проверу 

дозирања, одабир лековитих супстанци, подлога и конституенаса, да савладају методе неопходне за израду различитих облика лековитих  препарата, да 

усвоје паковање, означавање и издавање ручно произведених препарата у апотеци.  

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Основе класификације и означавања лекова и лековитих супстанци; фармакопеја и друга 

рефрентна литература за лекове и лековите супстанце; стандарди и етика у изради и издавању лекова; захтеви за рад у галенској лабораторији; прописивање 

галенских лекова; основни поступци за израду лековитих препарата, паковање, обележавање и издавање различитих галенских; карактеристике израде 

чврстих, течних и получврстих лековитих препарата; стандарди и контрола квалитета; методе стерилизације; конзерванси; чување и издавање биолошких 

препарата, завојни материјал;  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Основи рецептуре лекова; извори информација и регулатива; галенска лабораторија; 

израда, паковање, чување и издавање галенских препарата; идентификовање, чување и издавање преформулисаних лековитих препарата. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Рационални приступ изради ручних лековитих препарата; анализа стандардних 

критеријума за израду лековитих препарата; схватање професионалне и друштвене одговорности фармацеута у процесу рада; препознавање ограничености 

свог знања; сагледавање динамике у професионалној будућности. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Историјски аспекти производње, чувања и издавања лекова; фармакопеја; рецепт; практични и регулаторни аспекти издавања лекова; вештине и етика у 

издавању лекова; добра произвођачка пракса (ГМП); организација рада у галенској лабораторији; стандарди и контрола квалитета; технике одмеравања, 

мешања, растварања, суспендовања, емулговања, тритурирања; врсте фармацеутске амбалажа и паковање лекова; стерилизација лековитих препарата; избор 

активних супстанци, подлога и помоћних лековитих супстанци; биљне дроге и степен уситњености, врсте екстрактивних препарата; раствори и други течни 

лековити препарати; разблаживање раствора. Емулзије и емулгатори; суспензије, сирупи, ињекције и инфузије; лековите масти; кремови, гелови; подељени 

и неподељени прашкови; супозиторије; таблете, завојни материјал; серуми, вакцине, колоидни раствори, конзерванси. 

Практична настава:  

Означавање и чување лекова и лековитих супстанци; стандардна рефрентна литература у фармацији; обрада монографије о леку; издавање готовог лека, 

галенског лека, лека у слободној продаји (ОТЦ) и лека у складу са листом здравственог осигурања; издавање опојних дрога; припрема документације према 

ГМП; рецепт галнског препарата, обележавање и провера дозирања; организација радног простора у галенској лабораторији; израда, ток и архивирање 

документације у галенској лабораторији; припрема супстанци и лабораторијског посуђа за израду галенског препарата; врсте доза; практичне мере за 

дозирање; дозе за децу; прорачун и примена методе разблаживања раствора; технике одмеравања, мешања, растварања, суспендовања, емулговања, 

тритурирања лековитих супстанци; идентификација основних типова фармацеутске амбалаже; стерилизација лековитих препарата; конзервирање лековитих 

препарата; израда, паковање, обележавање и чување екстрактивног лековитог препарата, подељених и неподељених прашкова, раствора, емулзије, 

суспензије, сирупа, кремова, масти, гелова и супозиторија. Познавање употребе различитих врста емулгатора, ХЛБ вредности, специјалних масти, 

стеаринских кремова, формулације препарата за заштиту коже од сунца, врсте конзерванаса. Одабир и израда подлога за масти и супозиторије; чување и 

издавање вакцина, серума, ињекција, инфузија, вате, газе, завоја и тканине. 

Литература  

 Цупара С. Приручник за предмет Практични аспекти издавања лекова и ручна производња лековитих препарата, Медицински факултет, 

Крагујевац, 2010. 

 Јанковић СМ, Белеслин ДБ, Миловановић Д. Рецептура. Медицински факултет, Крагујевац, четврто издање, 2005. 

 Jugoslovenska farmakopeja 2000, V izdanje, Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja i Savremena administracija, Beograd, Beograd 2000 (Ph. Yug. V). 

 Магистралне формуле 2008, Фармацеутско друштво Србије, Београд 2008. 

 Nairn JG. Gennaro AR et al, editors. Reminton: The Science and Practice of Pharmacy. Baltimor, Philadelphia: Lippincot &Willkins, 2000. 

 Сењковић Р. Основе обликовања лијекова, Школска књига, Загреб 2003. 

 Marriott JF, Wilson KA, Langley CA, Belcher D. Pharamceutical Compounding and Dispensing, Pharmaceutical Press, London 2006 

 Rees JA, Smith I, Smith B. Introduction to Pharmaceutical Calculations, Pharmaceutical Press, London 2009. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:0 Вежбе:15 Други облици наставе: 45 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Настава се одржава кроз следеће облике: проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 



12 

 

 

Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Уписана прва година, други семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Разумевање физиолошких процеса који се одвијају у кардиоваскуларном и респираторном систему, као и дејства лекова на обољења ова 

два органска система. Упознавање са анатомијом горњих и доњих екстремитета, анатомијом генито-уринарног и респираторног система као и са 

анатомијом гастроинтестиналног тракта. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Функционална дијагностика кардиоваскуларног (КВС) и респираторног система; 

физиологија различитих типова уобличених ћелијских елемената крви; ћелијска пролиферација као узрок болести; типови ћелијских поремећаја у 

васкуларној мрежи у различитим имунолошким поремећајима; узроци имунодефицијенција; (пато)физиолошки механизми у хемостази; макроскопска и 

микроскопска грађа респираторног, КВС, генито-уринарног и гастроинтестиналног система; анатомија горњих и доњих екстремитета; анатомија ЦНС-а; 

употреба лекова који делују на КВС и крв; кардиотоници и диуретици; антихипертензиви и вазодилататори; антилипемици и антиаритмици; 

антикоагуланси, инхибитори агрегације тромбоцита, антифибринолитици, фибринолитици и коагуланси; лекови против анемија и фактори раста 

хематопоезе; употреба лекова који делују на респираторни систем; антиастматици; антитусици; експекторанси и муколитици; кисеоник као лек 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Функционисање кардиоваскуларног и респираторног система код зравих индивидуа; 

(пато)физиологија срчане инсуфицијенције; (пато)физиологија хипертензије; (пато)физиологија респираторне инсуфицијенције; (пато)физиологија астме; 

(пато)физиологија различитих уобличених ћелијских елемената крви; функционални тестови кардиоваскуларног и респираторног система и њихово 

тумачење; функционални тестови компоненти крви: ккс, леукоцитарна формула, имуноглобулински профил, тестови хемостазе и њихово тумачење; 

препознавање анатомских структура на лешу или моделу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Организација КВС; морфофункционалне особине срчаног мишића; електричне и механичке особине спроводног система срца; срчани 

циклус; рад срчаних залистака и срчани тонови; минутни волумен срца, ударни волумен и срчани индекс; регулација рада срца; ЕКГ; организација и 

регулација циркулације; функционална подела и основне особине крвних судова; особине васкуларне глатке мускулатуре; хемодинамика; минутни волумен 

срца; крвни притисак и пулс; циркулација у специјалним областима; састав крви; хематопоеза; црвена и бела крвна лоза; имунитет; тромбоцити; хемостаза; 

функционала анатомија респираторног система; механика и фазе дисања; принципи алвеоларне размене гасова; плућна циркулација; транспорт гасова путем 

крви; Боров и Халданеов ефекат; регулација дисања; принципи лечења срчане инсуфицијенције, едема, хиперлипидемија, анемије, хроничне бронхијалне 

опструкције; фармакотерапија артеријске хипертензије, коронарне болести, срчаних артимија, поремећаја воде и електролита, инсуфицијенције периферне 

циркулације и хемостазе; анатомија и хистологија горњег и доњег екстремитета; грађа нервног ткива;  неурони: грађа, врсте и функција; антитусици, 

експекторанси и муколитици, кисеонична терапија.  

 

Практична настава: Конгестивна срчана инсуфицијенција; атријална фибрилација, хипертрофија леве коморе, хипертензија, дијабетична микроваскуларна 

болест, неутропенија, емфизем плућа, бол у грудима; плућна емболија; коронарна болест; трансфузија и трансфузијске реакције; одредити параметре 

хемостазе; срчана декомпензација, болесник са едемима, артеријска хипертензија, ангина пекторис, хиперлипидемија, срчана артимија, акутни инфаркт 

миокарда, уградња ендопротезе кука, анемија, опекотине, анатомија генито-уринарног система; макроскопска и микроскопска грађа гастроинтестиналног 

система; анатомија и хистологија централног нервног система; продужена мождина, понс, мезенцефалон, диенцефалон и теленцефалон, церебелум, кичмена 

мождина; болесник са астмом, хроничном опструктивном болешћу плућа, хроничним кашљем, недоношче са респираторним дистресом. 

Литература  

 Guyton AC, Hall J. Медицинска физиологија, XI издање. Савремена администрација, Београд, 2008 

 Мујовић ВМ. Медицинска физиологија - COMPENDIUM A-Z Book, Београд, 2004. 

 Rhoades RA, Tanner GA.. Medical Physiology. 2nd Edition. Lippincot Williams & Wilkins, 2003. 

 Јанковић СМ (уредник). Фармакологија и  токсикологија. 3. издање. Крагујевац: Медицински факултет, 2011. 

 Варагић В, Милошевић М. Фармакологија. Београд, Елит Медика, 2003. 

 Врховац Б. Фармакотерапијски приручник. Загреб: Медицинска наклада, 2003. 

 Национални регистар лекова. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2011. 

 Угрешић Н, Ђукић Љ, Станимировић В, Терзић Б (уредници). Фармакотерапијски водич 5. Београд: Агенција за лекове и медицинска 

средства Србије, 2011. 

 Бошковић М. Анатомија човека. Београд: Научна КМД, 2003. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Увод у фармацеутску праксу са физиком 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју обим практичног рада фармацеута и његово место у систему здравствене заштите, индустријској 

производњи, регулаторним телима и истраживању; развити рационалан приступ проблемима у пракси, заснован на доказима изведеним из научних 

истраживања.   

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма:  Познавање основа историје фармације; познавање система здравствене заштите у нашој 

земљи и земљама Европске Уније; разумевање потреба и перспективе пацијената; познавање принципа фармације засноване на доказима; познавање свих 

могућих практичних послова које може обављати фармацеут; познавање закона и подзаконских аката који регулишу све аспекте лека и права и обавезе 

фармацеута; познавање метода издавања лекова и њихове аутоматизације. Познавање основа физчких стања материје, разумевање електричних и 

мегнетских особина материје, поларности молекула и површинског напона. Познавање принципа унутрашње енергије материје, равнотежних и 

неравнотежних стања, оксидо редукционих реакција, брзина хемијских реакција. Познавње колоидних система.  

 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина рада у рачунарским програмима ВОРД, ЕКСЦЕЛ, ПАУЕР ПОИНТ; вештина 

комуникације са колегама и пацијентом; вештина писања извештаја; вештина претраживања основних база података на ИНТЕРНЕТУ; вештина основне 

статистичке обраде података; способност рационалног решавања практичних проблема из фармацеутске делатности; вештина прерачунавања количина и 

концентрација лекова у фармацеутским препаратима.  

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права пацијента морају увек бити заштићена; сваком практичном проблему се мора 

прићи на систематичан и рационалан начин; понашање у практичном раду треба заснивати на принципима фармације засноване на доказима; унапређење 

квалитета рада је перманентан процес у професионалном животу сваког фармацеута. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Теоријска настава обухвата историју фармације; систем здравствене заштите; фармацију засновану на доказима; управљање лековима; припрему 

цитотоксичних и радиоактивних лекова; вештину комуникације са пацијентом; регулативу у области фармације; базе података из области фармације; 

основе клиничке фармације; улоге фармацеута у здравственом систему; принципи израде галенских препарата; аутоматска дистрибуција лекова; систем 

јединичне расподеле лекова; чување лекова; фармацеутски маркетинг, основе физичке хемије, физичка стања и електричне и магнетске особине материје; 

поларност молекула и површински напон; унутрашња енергија; равнотежни и неравнотежни системи; оксидо-редукционе материје, брзина хемијске 

реакције; колоидни системи. 

 

Практична настава:  

Израда стручног извештаја; практична комуникација са пацијентом; израда презентације у Пауер Поинту; решавање клиничких проблема; посета складишту 

лекова; посета Агенцији за лекове; анализа Закона о лековима; анализа правилника Агенције за лекове; рад у програму Ексцел; рад у програму Ворд; 

анализа видео материјала о руковању са лековима; складиштењу лекова; чувању лекова; анализа филмова о припреми цитотоксичних препарата; анализа 

проводљивости раствора, одређивање површинског напона, одређивања вискозности, топлоте растварања одабраних једињења од интереса фармацеутску 

употребу, анализа хроматографских метода у фармацији, анализа оксидо редукционих реакција, одређивање брзине разлагања аспирина у киселој и базној 

средини, анализа спекрофотометрије. 

Литература  

 Јанковић СМ. (уредник) Фармакологија и токсикологија, 2 издање, Медицински факултет, Крагујевац, 2011. 

 Лабан-Божић Оливера, Оријентација на фармацију у пракси, Крагујевац: Медицински факултет, 2006. 

 Ја Фармацеут, (1. изд.), Завод за фармацију Србије, Београд, 2003. 

 Фармакотерапијски водич. Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Број 5, 2011. 

 Проф др Вера Дондур. Хемијска кинетика, Београд: Факултет за физичку хемију, 1992 

 Peter Atkins.  Physical Chemistry. W.H.Freeman&Company,1994 

 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит 70 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Лабораторијске вежбе из физиологије и фармакологије 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да кроз практичне примере разумеју физиолошке процесе у хуманом организму, као и механизам дејства лекова.  

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Базични физиолошки принципи; контролни механизми одржавања хемостазе; функционална 

морфологија ћелијских органела и ћелијске мембране; облици транспорта кроз ћелијску мембрану; основе мембранских потенцијала; појам дражи; општа 

класификација нервних влакана; принципи нервног спровођења; врсте мишића и мишићних контракција; функционалана анатомија аутономног нервног 

система; рефлексна контрола висцералних функција; функционална дијагностика кардиоваскуларног и респираторног система; физиологија различитих 

типова уобличених ћелијских елемената крви; узроци имунодефицијенција; (пато)физиолошки механизми у хемостази; механизим аспорпције, 

дистрибуције, метаболизма и елиминације лекова; концепти волумена дистрибуције, клиренса, времена полуелиминације и њихов значај; одређивање 

оптималног дозног режима на основу фармакокинетичких параметара; теорија рецептора и механизми дејства лекова; дозирање лекова; индикације за 

лекове и процена клиничке ефикасности; нежељена дејства лекова (НДЛ); класификациони системи НДЛ; учесталост и значај НДЛ; механизми настанка 

интеракција; начини и методе за избегавање нежељених интеракција; употреба лекова који делују модулацијом вегетативне неуротрансмисије; холинергици 

и антихолинергици; адренергици и адренергички блокатори; антихистаминици, триптани, серотонергички антиеметици; еикосаноиди и њихови аналози.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Избор и припрема животиње за експеримент; протоколи за извођење клиничких студија; 

израчунавање укупне дозе анестетика коју треба дати деци, студентима, старијим особама; начини давања ињекција; одређивање праговног интензитета 

дражи; одређивање утицаја хемијског, механичког, термичког стимулуса и локалних анеститика на настанак акционог потенцијала; одређивање реобазе и 

хронаксије; регистровање мишићних контракција; функционални тестови кардиоваскуларног и респираторног система; функционални тестови компоненти 

крви; узимање ″фармаколошке анамнезе″, препознавање НДЛ, алергијских реакција; процена комплијансе, контраиндикација и оптималног дозирања; 

одабир паралелног препарата еквивалентих фармакокинетских особина; издавање лекова код пацијентима са посебним карактеристикама; утврђивање 

каузалности и пријављивање НДЛ; коришћење Регистра лекова, Фармакотерапијског водича и поузданих база података. 

Садржај предмета 

Практична настава: Анестезија–видео презентација, компјутерска интерактивна вежба, демонстрација на експерименталним животињама; видео 

презентација patch-clamp методе, дисекције n. ishiadicus-a жабе; регистровати и анализирати сложен акциони потенцијал нерва, појединачну изотоничну, 

изометричку контракцију скелетног мишића; регистровати сумацију две мишићне контракције; показати утицај интензитета стимулуса на напетост у 

мишићу, утицај оптерећења на брзину изотоничне мишићне контракције; синдром адаптације; основни принципи одговора ефекторних органа; одредити 

криву притисак-проток на препарату изолованог срца по Langendorff-u; компјутерска презентација рада срца и васкуларног система; законитости 

хемодинамике; регистровати криву пулсних осцилација артерије; одредити хематолошке индексе на основу познатих параметара; спирометрија; 

интерактивна видео презентација функције респираторног система; организација и рад лабораторије за фармакокинетику и фармакодинамику; однос дозе и 

ефекта лекова; интеракције лекова, синергизам и антагонизам; утицај холинергичке неуротрансмисије,  адренергичких лекова и  блокатора на 

кардиоваскуларни систем; аутакоиди и контрактилост глатких мишића; дејство кардиотоничних гликозида на изоловано срце по Лангендорфу; дејство 

лекова на коронарни крвоток препарата изолованог срца по Langendorff-u; дејство лекова на ЕКГ; тестови коагулабилности крви у лабораторији клиничке 

физиологије и фармакологије; методе испитивања пирогености инфузионих раствора; дејство централних аналептика и седатива на дисање 

експерименталне животиње.  

Литература  

 A. Vander, J. Sherma, D. Luciano. Human Physiology:The Mechanisms of Body Function, Boston:McGraw-Hill Comp, 1998. 

 Лончар-Стефановић Хелена, Практикум из физиологије, Медицински факултет, Београд, 1995. 

 Игић Рајко. Лабораторијски практикум из фармакологије, токсикологије и клиничке фармакологије, Универзал, Сарајево, 1981. 

 Фарид Љуца, Сабина Нухбеговић. «Практикум из физиологије са радном свеском», Офф-Сет, Тузла, 2005. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:0 Вежбе:30 Други облици наставе:30 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Енглески језик 

Статус предмета: Изборни  

Број ЕСПБ: 7   

Услов:  Уписана прва година интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да утврде и прошире претходно стечена знања и фонд речи енглеског језика као и да упознају основне концепте 

делатности којом ће се бавити; оспособити студенте да самостално користе стручну литературу на енглеском језику и да савладају основну технику 

превођења; омогућити студентима да развију и усаврше говорну вештину на енглеском језику.    

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање адекватне и правилне употребе опште и стручне терминологије на енглеском 

језику; познавање различитих граматичких појмова и структура; познавање вештине комуникације на енглеском језику; познавање техника превођења. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма:Вештина конверзације на енглеском језик; вештина превођења са и на енглески језик; 

вештина писања есеја; вештина коришћења стручне литературе на енглеском језику; вештина претраживања страних база података на ИНТЕРНЕТУ. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Познавање страног језика је изузетно важно за сваку научну област; коришћење 

литературе на енглеском језику омогућава усавршавање у струци; познавање страног језика је вид личне афирмације. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Теоријска настава обухвата појам и значај фармације као науке, историју и развој, област истраживања, фармацију као интердисциплинарну науку и 

фармацеутско образовање, појам, значај и класификацију лекова према хемијској сличности, биолошком ефекту или употреби, начин преписивања 

рецепата, дозирање и трајање терапије, алергијске реакције на лекове, сарадња са лекарима, значај разговора са пацијентом око коришћења одређеног лека, 

значај витамина у исхрани, врсте и дозирање, нежељени ефекти који се јављају у употреби лекова, опрема која се користи у лабораторијама, зависност од 

лекова, значај ефеката лекова на исхрану и ефеката хране на апсорпцију лекова, предмет проучавања фармакогнозије и значај фитохемије, антибиотици, 

историја и развој; врсте антибиотика-подела и механизми деловања; откриће пеницилина и његов значај, појам и значај анестетика, начин деловања, врсте, 

дозирање и начин примене лекова, карактеристике и значај урођеног имуног система. 

 

Практична настава: 

Превод краћих  текстова са и на енглески језик; писање есеја на енглеском језику; употреба одређених граматичких структура кроз превод реченица на 

енглески језик; конверзација на задату тему; усмено препричавање текста. 

Литература:  

 Kerničan L. English Language in Pharmacy Practice. Beograd: Grafopan, 2005 

 Horvat R., Pejić Z. Engleski za medicinare, stomatologe, veterinare, farmaceute i defektologe. II izd. Naučna knjiga, Beograd, 1990. 

 Popović Lj., Mirić V. Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima. Naučna knjiga, Beograd, 1998. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Други облици наставе: 30 Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитна активност поена испит  

активност у току предавања  писмени испит 70 

семинар-и    

тестови    

усмени део (конверзација) 30   
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармацеутска и биолошка хемија 2 

Статус предмета: Обавезан  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Уписана друга година, трећи семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Циљ предмета је да студенти овладају знањима и вештинама из органске хемије која ће им омогућити јасно сагледавање и разумевање везе 

између структуре и особина органских једињења (посебно оних која имају биолошки и фармаколошки значај) и лакше усвајање знања из свих области 

фармације. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање природе ковалентне везе у светлу особина угљениковог атома које га чине 

јединственим у периодном систему; разумевање узајамног утицаја атома у молекулу (електронски ефекти, спрегнути и ароматични системи, киселост и 

базност органских једињења); разумевање свих видова изомерије као основе бројности и разноликости органских једињења са посебним освртом на њихов 

просторни облик као кључни фактор у понашању у биолошким системима; познавање основа хемије хетероцикличних једињења и угљених хидрата.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина предвиђања реактивности органских једињења на основу типа појединих 

хемијских веза у њиховим молекулима; вештина одређивања релативне и апсолутне конфигурације једињења и њихових односа; вештина препознавања и 

процене утицаја конфигурације једињења на њихову реактивност; практично одређивање специфичне ротације као критеријума чистоће органских 

супстанци; оспособљеност за лабораторијску синтезу неких једноставних алифатичних, карбоцикличних (алицикличних и ароматичних) и хетероцикличних 

једињења; вештина извођења једноставних реакција угљених хидрата за доказивање њиховог присуства и структуре; вештина дериватизације моносахарида 

у функцији њиховог изучавања. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Рационални приступ теоријском предвиђању особина органских једињења на основу врсте 

заступљених хемијских веза, врсте и броја функционалних група, као и просторног облика молекула; рационални приступ предвиђању понашања органских 

једињења у различитим окружењима; рационални приступ синтези и испитивању особина органских једињења заснован на доступности полазног 

материјала, расположивости лабораторијске опреме, ризика рада са опасним материјама и сопственог знања; схватање ограничености сопственог знања и 

потребе за сталним усавршавањем; рационалан приступ информацијама које су доступне. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Oсобине хемијских веза: ковалентна везе, везе које гради угљеник; електронски (индуктивни и резонациони) ефекти у органским молекулима; спрегнути 

системи, ароматична једињења (укључујући и небензоидне системе); врсте изомерије; стереохемија органских молекула: конформација, конфигурација, 

хиралност (све врсте); оптички активна једињења са једним и више хиралних угљеникових атома; асиметрична синтеза; киселост и базност органских 

једињења; основи хемије хетероцикличних једињења; хемија шећера. 

 

Практична настава:  

Основе рада у органској лабораторији: коришћење и одржавање прибора, пречишћавање органских јдињења, провера чистоће; синтеза неких једноставнијих 

алифатичних, ароматичних и хетероцикличних једињења; дериватизација моносахарида; упознавање са хемијском литературом (претраживање електронски 

доступних хемијских и фармацеутских часописа). 

Литература  

 P. C. Voillhardt, N. E. Schore, Oрганска хемија, Хајдиграф, Бeoгрaд, 1996.  

 Raymond Chang, Chemistry, Boston: McGraw-Hill, 1998. 

 Мартин Дејвид, Харперов преглед биохемије, Београд: Савремена администрација, 1989. 

 С. Павлов, Увод у хемију хетероцикличних једињења, Универзитет у Београду, Фармацеутски факултет, Београд, 1997. 

 Mихaилo Mихaилoвић, Oснoви теоријске органске анализе, Грађевинска Књига, Београд, 1972.  

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 105 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30   

колоквијуми    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармацеутска анализа и спектроскопија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Уписана друга година, трећи семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да овладају знањима и вештинама из области фармацеутске анализе и спектроскопије, односно да упознају методе 

које се користе у фармацеутској анализи, титриметријске методе, основе UV-VIS спектроскопије, IR спектроскопије, NMR спектроскопије, масене 

спектрометрије и комбинованих сепарационих и идентификационих инструменталних метода; да науче како се анализирају спектри и како се на основу њих 

одређује структура фармацеутских супстанци; да науче како се врши раздвајање и квантитативна фармацеутска анализа применом спектроскопских и 

хроматографских метода.   

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање метода које се користе у фармацеутској анализи; основе титриметрије; основе 

UV-VIS спектроскопије и њене примене у квалитативној и квантитативној анализи фармацеутских производа; основе IR спектроскопије и њене примене у 

анализи фармацеутских производа; основе NMR спектроскопије и њене примене у анализи фармацеутских производа; основе масене спектрометрије и њене 

примене у анализи фармацеутских производа; комбиноване инструменталне методе; основе хроматографских метода.   

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина анализе UV-VIS спектара, као и одређивања концентрације фармацеутских 

супстанци у испитиваним узорцима; вештина анализе IR спектара фармацеутских супстанци; вештина анализе NMR спектара фармацеутских супстанци; 

вештина анализе масених спектара фармацеутских супстанци; вештина одређивања структуре једињења на основу његових спектара; вештина 

представљања спектралних података на основу структуре једињења; вештине хроматогафске анализе и раздвајања.  

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Инструменталне методе имају велику предност у односу на класичне хемијске методе; 

спектроскопске методе имају незамењиву улогу у одређивању структуре хемијских једињења; помоћу спектроскопских метода може се одредити 

молекулска маса једињења, функционалне групе у молекулу, присуство коњугованих система у молекулу, као и одредити комплетна структура и 

стереохемија, неке фармацеутске супстанце; инструменталне методе имају незамењиву улогу у квантитативној фармацеутској анализи. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Методе које се примењују у фармацеутској анализи и титриметријске методе; основе UV-VIS спектроскопије; интерпретација UV-VIS спектара и анализа 

спектара фармацеутских супстанци са кисело-базним особинама и таутомера; методе за квантитативно одређивање садржаја фармацеутских супстанци; 

методе за одређивање садржаја фармацеутских супстанци;  основе IR спектроскопије и примена у фармацеутској анализи; IR спектри појединих класа 

хемијских једињења; IR спектри једињења са карбонилном групом; снимање IR спектара и примена у квантитативној анализи; основе NMR спектроскопије; 

магнетна анизотропија и константа спрезања;  13C NMR и дводимензионална NMR спектроскопија; основе масене спектрометрије и врсте фрагментационих 

процеса; карактеристике масених спектара појединих класа једињења; хроматографске методе анализе; гасна хроматографија (GH) и високоефикасна течна 

хроматографија (HPLC) 

 

Практична настава: 

Одређивање концентрације раствора волуметријски; процена λmax код коњугованих система; анализа UV-VIS спектара фармацеутских супстанци; UV-VIS  

спектрофотометријска анализа неких фармацеутских супстанци; интерпретација IR спектара; анализа IR спектара неких фармацеутских супстанци; анализа 

IR спектара једињења са карбонилном групом; интерпретација 1H NMR спектара; одређивање структуре молекула помоћу 1H NMR спектара; решавање 

спектралних проблема; анализа масених спектара; одређивање молекулског јона, основног јона, метастабилних јона и осталих фрагментационих јона у 

масеном спектру; утврђивање присуства изотопа у масеном спектру;  одређивање структуре једињења комбинованим хроматографским и спектроскопским 

методама; снимање на инструментима (UV-VIS, IR, NMR, HPLC, GH-MS, AAS).  

Литература  

 Слободан Милосављевић, Структурне инструменталне методе,  Хемијски факултет, Београд, 2004. 

 Недељко Манојловић, Збирка задатака са спектралним проблемима из фармацеутске анализе и спектроскопије, 2. допуњено издање, Медицински 

факултет, Крагујевац, 2011. 

 Слободан Сукдолак, Олга Јовановић и Недељко Манојловић, Збирка задатака са спектралним проблемима (УВ-ВИС, ИР, НМР и масена спектрометрија), 

ПМФ, Крагујевац, 1997. 

 Watson David, Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students, Edinburgh: Elsevier, 2005. 

 Douglas A., Principles of  Instrumental Analysis, London: Hartcourt College, 1992. 

 Мишовић Јелица, Инструменталне методе хемијске анализе, Београд: Технолошко – металуршки факултет, 1978 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

практична настава 30 писани испит 70 

усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармацеутска микробиологија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  Уписана друга година, трећи семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да науче основе клиничке микробиологије; програмом су обухваћене следеће области: бактериологија, 

вирусологија, паразитологија и микологија.              

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Основна лабораторијска правила; основне микробиолошке технике; микроскопско 

испитивање микроорганизама; култивација бактерија; морфологија бактеријских колонија; основне имунолошко/серолошке технике; медицинска 

бактериологија; најзначајније грам негативне и грам позитивне бактерије, микобактерије, спирохете, хламидије и рикеције; општа и медицинска 

вирусологија; бактериофаги; механизми вирусне онкогенезе; медицинска паразитологија; медицински значајне протозое и хелминти; медицинска 

микологија; патогене и условно патогене кваснице и плесни; антимикробни лекови; осетљивост микророрганизама на антимикробне лекове; значај 

микроорганизама у фармацији. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Да знају основе класификације микроорганизама; да препознају и идентификују 

различите форме морфологије бактерија; да распознају карактеристике раста бактерија у различитим in vitro условима; да знају како се испитује осетљивост 

бактерија на антибиотике; да знају основна својства и методе култивације бактерија и болести које изазивају; да знају основна својства и методе култивације 

вируса и болести које изазивају; да знају најзначајније паразите и болести које изазивају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Грам позитивне коке; грам негативне коке и бацили; ентеробактерије; анаеробиаза и анаеробне бактерије; неспорогени грам позитивни 

бацили; микобактерије; спиралне бактерије; бактерије које немају ћелијски зид; пикорнавируси; реовируси и коронавируси; арбовируси; ортомиксовируси; 

парамиксовируси; поксвируси; херпесвируси; аденовируси; парвоворуси; паповавируси; вируси хепатитиса: HAV, HBV, HCV, HDV, HEV; ретровируси: HIV, 

HTLV; протозое; флагелати; цестоде; трематоде; нематоде; кваснице; патогене гљиве. 

 

Рад у малој групи: Клиничке манифестације и основни елементи лабораторијске дијагнозе инфекција изазваних Грам+ кокама, Грам- кокама и 

кокобацилима; бактериолошка дијагноза инфекција изазваних Ентеробактеријама; неферментативни, оксидаза+, Грам- бацили; спорогени и неспорогени 

аеробни Грам+ бацили; патогенеза тетануса и ботулизма; дијагноза и превенција дифтерије и тетануса; дијагноза и превенција туберкулозе; дијагноза лепре; 

клиничке манифестације и дијагноза сифилиса; патогенеза, имунопатологија и клиничке манифестације Лајмске и Вејлове болести; дијагноза инфекција 

изазваних облигатно интрацелуларним бактеријама; основне карактеристике и патогенеза инфекција изазваних вирусима; лабораторијска дијагноза 

вирусних инфекција; лабораторијска дијагноза паразитарних инфекција.  

  

Литература  

 Милена Швабић-Влаховић (редактор), Медицинска бактериологија: општа бактериологија, специјална бактериологија.  1. издање,  Савремена 

администрација, Београд, 2005. 

 Тања Јовановић и сарад., Вирусологија, Mедицински факултет, Београд, 2008. 

 И.Kрањчић-Зец и ост., Медицинска паразитологија-приручник за практичну наставу, Савремена администрацијa, Београд, 2000.  

 Ernest Jawetz, Yoyeph Melnick and Edward Adelberg, Медицинска микробиологија, Савремена администрација, Београд, 1998.  

Број часова активне наставе: 45 

Предавања: 15 Рад у малој групи: 30 

Методе извођења наставе: предавања, рад у малој групи 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Завршни тестови по модулима до 70 поена Активност у току наставе до 30 поена 
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Физиологија и фармакологија  3 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Уписана друга година, трећи семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да науче основе нормалног функционисања жљезда са унутрашњим лучењем и гастроинтестиналног тракта, као и 

примену лекова код обољења ових органских система. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Физиолошки принципи функционисања гастроинтестиналног тракта, метаболичких процеса 

у организму, јетре, бубрега и уринарног система; биохемијске карактеристике, физиолошки принципи деловања хормона; водено-електролитни баланс и 

хомеостаза ацидо-базне равнотеже; фармаколошке особине и принципи примене лекова за болести дигестивног тракта, електролита, минерала, витамина и 

олигоелемената, раствора за ентералну и парентералну примену, антидијабетика, хормона надбубрега, лекова који делују на минерализацију костију. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Препознавање основних (пато)физиолошких ентитета гастроинтестиналног мотилитета, 

енергетског метаболизма, јетре, хормонских поремећаја, бубрега, водено-електролитног (дис)баланса, ацидо-базне равнотеже; препознавање фармацеутских 

препарата антиулкусних лекова, антиеметика, лаксанса и антидијабетика; припрема антиеметичког лека за парентералну апликацију; припрема инфузионог 

раствора за апликацију; индентификација и припрема раствора за ентералну и парентералну исхрану; коришћење таблица дневних потреба минерала и 

олигоелемената; правилно руковање цитостатицима. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Специфичност физиологије дигестивног система, као и лекова који се примењују у 

најчешћим обољењима дигестивног система; специфичност физиологије ендокриног система; специфичност физиологије бубрега и уринарног система, као 

и лекова који се примењују у најчешћим обољењима уринарног система. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Физиологија гастроинтестиналног тракта; стварање једињења богатих енергијом; структура, опште особине, механизам деловања и 

регулације ензима; инхибитори и активатори ензима; ензими крвне плазме и њихов клинички значај; регулација синтезе и лучења хормона; подела хормона, 

механизам транспорта и деловања хормона; рецептори за хормоне; хормони хипоталамуса, хипофизе, штитасте жлезде, хормони који регулишу 

метаболизам калцијума и фосфора, хормони панкреса, надбубрежне жлезде, бубрега, еикосаноиди: хемијска природа, врсте, метаболизам, механизам 

деловања, циљна ткива, физиолошки ефекти; физиологија бубрега; антиулкусни лекови, антиеметици, еметици, лаксанси, антидијароици; лекови у терапији 

електролитних и ацидо-базних поремећаја; фармакологија хормона хипоталамуса и хипофизе; инсулин и орални антидијабетици; хормони коре 

надбубрежне жлезде и инхбитори њихове синтезе. 

 

Практична настава: Дисфагија, интолерација лактозе, енергетски метаболизам, улога јетре у метаболичким процесима, тиреоидитис, патолошка фрактура, 

(пато)физиологија водено-електролитних (дис)баланса, лактатна ацидоза у склопу хеморагиског шока (клинички проблеми); фармакотерапија 

гастроезофагеалне рефлуксне болести; методе испитивања психофармака; Helicobacter pylori – детекција и терапија; антиеметички протоколи; припрема 

антиеметика за парентералну апликацију; фармакотерапија инфламаторних болести црева; болесник са опстипацијом, болесник са дијарејом (клинички 

проблеми); припрема инфузионог раствора, раствора за ентералну и парентералну примену; тиреоидни хормони и антитиреоидни лекови; хипергликемијски 

агенси; препарати кортикостероида. 

Литература  

 Guyton AC, Hall J. Медицинска физиологија, X издање, Савремена администрација, Београд, 2004. 

 Јанковић СМ. Фармакологија и токсикологија. Крагујевац: Медицински факултет, 2011. 

 Ђукић Љ., Национални регистар готових лекова. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства, 2011.; 

 Варагић В, Милошевић М. Фармакологија. Београд: Елит Медика, 2008. 

 Кораћевић Даринка, Биохемија, Савремена администрација, Београд, 2003. 

 Врховац Божидар, Фармакотерапијски приручник, Загреб: Медицинска наклада, 2003. 

 Тодоровић Т, Стојановић Т, Бабић М. Основи медицинске биохемије за студенте стоматологије, Стоматолошки факултет, Београд, 2002. 

 Мујовић ВМ. Медицинска физиологија – COMPENDIUM, A-Z Book, Београд, 2004. 

 Katzung B, ed. Basic and clinical pharmacology. Prentice-Hall International Inc: Лондон, 2001. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Лекови 2 – Фармацеутска технологија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  Уписана друга година, трећи семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да савладају вештине и знања из обликовања лекова, почев од фармацеутске супастанце, преко избора лековитог 

облика, помоћних материја до фармацеутско-технолошких поступака израде; развити рационалан приступ изради лековитих препарата у пракси, заснован 

на стручним и законским прописима.             

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање принципа фармацеутских процеса у току израде лековитих препарата; познавање 

фармацеутских дозираних облика: таблете, капсуле, течни препарати, суспензије, емулзије, получврсти облици, супозиторије, стерилни лековити 

производи, аеросоли, терапеутски системи, дозирани облици са контролисаним отпуштањем лековите супстанце; познавање производних процеса израде, 

паковања, сигнирања, контроле квалитета и евалуације добијених резултата; познавање закона и подзаконских аката који регулишу све аспекте производње 

лека, као и права и обавезе фармацеута који израђују лековите препарате.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина израде различитих лековитих фармацеутско-технолошких облика; вештина 

претраживања и коришћења стручне литературе (фармакопеје, приручници, закони, интернет); способност рационалног решавања практичних проблема из 

области израде лековитих облика; вештина прерачунавања количина и концентрација лековите и помоћних супстанци у препаратима. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Призведени лековити препарат мора увек бити траженог квалитета, безбедан, ефикасан и 

доступан пацијенту; сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; практичан рада треба заснивати на принципима 

фармације засноване на доказима 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Увод у фармацеутску технологију; фармацеутско-технолошке операције; примена фармакопеја у изради лекова; увод у биофармацију; 

прашкови као лековити препарати; раствори као фармацеутско-технолошки облик; солубилизација; екстрактивни препарати; сирупи; стерилни препарати; 

растварачи и помоћне материје за израду стерилних препарата; амбалажа; парентерални препарати; офталмолошки препарати; вакцине, серуми, 

радиофармацеутици; раствори за хемо- и перитонеумску дијализу; цитостатици; препарати типа полифазних система; основи реологије, колоидни системи, 

површински активне материје, слузи, гелатини, магме; аеросоли; суспензије; теоријске основе емулзија; линименти, вазолименти, лосиони; сапуни; 

лековите масти; пасте; лековити препарати за апликацију у природне отворе тела; ректална примена лековитих супстанци; супозиторије; вагиторије; 

клизме; пилуле и грануле; таблете и капсуле као облици дозирања лекова; терапијски системи; препарати са модификованим ослобађањем лековите 

супстанце за пероралну и парентералну употребу; нови носачи лековитих супстанци. 

 

Практична настава: Упознавање рада у апотеци; и прописа о изради лекова; рецепт и контрола исправности рецепта; дозирање лекова и практичне мере за 

узимање лекова; израда и испитивање прашкова, раствора, екстрактивних и стерилних препарата, капи и масти за очи, хидрогела, суспензија, емулзија, 

масти и паста; колигативна својства; израчунавање снижења тачке мржњења, осмолалност и тоничности; фактори који утичу на стабилност мешавина за 

ТПИ; биотехнолошки препарати; стандардне оперативне процедуре; Њутнови и не-Њутнови системи; врсте препарата за инхалцију; одређивање 

партиционог коефицијента; фактор истискивања–одређивање; израда супозиторија; вагиторија; бацила; пилула; гранула; технологија израде и 

биофармацеутски аспекти таблета; трансдермални фластери, препарати са модификованим ослобађањем лековите супстанце; рецепти за дискусију. 

Литература  

 Walsh Garay, Biopharmaceutical  Biochemestry and Biotechnology, New York: Wiley Medical Publication, 2006.  

 Ниџовић Живорад Г,Хусеин Адил Е Дражирање и филмовање таблета:практикум,Београд:Медицинска књига, 1992.  

 Ђурић З, Фармацеутска технологија са биофармацијом, I део , Нијанса, Земун, 2004.;  

 Јовановић М., Практикум из фармацеутске технологије са биофармацијом, I део, уџбеник за практичну наставу, Нијанса, Земун, 2004.;  

 Вулета Г., Фармацеутска технологија са биофармацијом, Приручник за практичну наставу (емулзије, суспензије, получврсти препарати за спољашњу 

употребу), Наука, Београд, 2004.;  

 Troy David, Remington -The Science and Practice of Pharmacy, Baltimore: Lippincot Williams and Wilkins, 2006;  

 Swabrick J, Boylan J. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, sec.ed.,vol. 1-3, Marcel Dekker, New York, Basel, 2002. 

 Ђурић З, Паројчић Ј, Практикум из биофармације, Нијанса, Земун, 2004. 

 Ansel Howard, Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems, Lippincot Williams & Wilkins, Phyladelphia, 1995. 

 Јовановић М., Таблете, Савез студената Фармацеутског факултета, Београд, 1990. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Професионалне вештине: партнерство фармацеута и пацијента у здрављу и болести 

Статус предмета:  Oбавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  Уписана друга година, четврти семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју обим практичног рада фармацеута и његово место у превенцији болести, као и обезбеђењу рационалне 

фармакотерапије у систему фармацеутске здравствене заштите; развити рационалан приступ проблемима у пракси, заснован на доказима изведеним из 

научних истраживања.          

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање основних принципа рационалне употребе лекова; разумевање потреба и 

перспективе пацијената у циљу обезбеђења савета пацијенту за очување здравља, као и  правилну употребу лекова, што доприноси унапређењу рационалне 

фармакотерапије; познавање принципа критичке процене информација о лековима у циљу обезбеђења поузданих, јасних и разумљивих, на научним 

доказима заснованих информација о лековима; познавање основних принципа настанка  интеракција међу лековима, као и лекова са храном и са биљним 

производима; познавање нежељених реакција лекова; познавање принципа критичке процене информација о пацијенту и симптомима болести у циљу 

пружања савета пацијенту за превенцију, односно терапију болести; познавање основних принципа безбедне самомедикације. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања интеракција, нежељених и токсичних ефеката лекова; вештина 

комуникације са колегама и пацијентом у циљу прикупљања потребних информација о пацијенту и симптомима болести; вештина препознавања симптома 

болести и одређивање степена значаја симптома; вештина избора терапије на основу поузданих података о ефикасности; вештина пружања савета 

пацијенту; способност рационалног решавања практичних проблема из фармацеутске делатности. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права пацијента морају увек бити заштићена; у обављању професионалних дужности 

фармацеут треба да се држи етичких принципа и начела; сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; понашање у 

практичном раду треба заснивати на принципима фармације засноване на доказима;  унапређење квалитета рада фармацеута.  

Садржај предмета:   

Теоријска настава: Обухвата рационалну употребу лекова; улогу и одговорност фармацеута у примени и праћењу употребе лека према индивидуалним 

потребама пацијента; комуникацију са пацијентом и другим здравстеним радницима; саветовање пацијената као интерактивни процес; значај  праћења 

интеракција и нежељених реакција лекова у циљу обезбеђења безбедне и ефикасне фармакотерапије; врсте интеракција лекова; интеракције и нежељена 

дејства биљних лекова; саветовање пацијената са хроничним болестима; превенција и терапија болести  респираторног тракта; саветовање пацијента у 

случају проблема који се односе на гастроинтестинални тракт, терапију бола; здравље деце; саветовање пацијента са оштећеном функцијом бубрега; 

саветовање пацијента за превенцију болести  кардиоваскуларног  система; обезбеђивање разумевања пацијента/адхеренце за терапију и план третмана;  

надзор и извештавање о исходима (outcomes); менаџмент лековима кроз целокупан здравствени систем. 

Практична настава: Принципи критичке процене информација о лековима у циљу обезбеђења поузданих, јасних и разумљивих, на научним доказима 

заснованих  информација о лековима; фармацеутска здравствена заштита („Pharmaceutical Care”) – пацијент у фокусу; вежбе комуникације са пацијентом; 

анализа видео филма о комуникацији пацијента и фармацеута у апотеци; интеракција хране и лекова; решавање проблема из праксе, развој нових услуга у 

јавним апотекама, фармацеутска пракса у кампањама промоције здравља и превенције болести. 

Литература  

 Јанковић С, уредник. Фармакологија и токсикологија 3. издање. Крагујевац: Медицински факултет, Универзитет у Крагујевацу; 2011. 

 DiPiro J, Talbert RL, Yee G, Matzake G, Wells B, Posey LM. Pharmacotherapy. 8th edition. American Pharmacists Association; Washington; 2011. 

 Chisholm-Burns М, Wells B, Schwinghammer T, Malone P, Kolesar J, DiPiro J. McGraw. Pharmacotherapy principles and practice, second edition. M -Hills 

Companiey Inc. London; 2010. 

 Rang HP, Dale MM et al. Фармакологија. Уредник српског издања Тодоровић З. 5. издање. Дата Статус, Београд; 2005.  

 Фармакотерапијски водич. 5. издање. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства Србије; 2012. 

 Stockley`s Drug Interactions. 9th ed. Edited by Karen Baxter. London, UK: Pharmaceutical Press; 2010. 

 Berger BA. Communication skills for pharmacist: Building Relationships, Improving Patient Care.Published by American Pharmacists Assotiation, 2005. 

 Walker  R, Edwards C, Клиничка фармација и терапија. Уредници хрватског издања:  Божичков В, Бачић-Врца Б. Школска књига, Загреб; 2004.  

 Tietze КЈ. Clinical skills for pharmacist: A Patient –focused Approach. Mosby, Inc; 2004. 

 Galt К. Developming clinical pracice skills for pharmacists. American Society of Health Systems Pharmacists; 2006. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит До 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације 

Назив предмета Физиологија и фармакологија 4 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  Уписана друга година, четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју физиолошке процесе који се одвијају у ендокрином и нервном систему човека, посебно начине на које 

ћелије у оба система међусобно комуницирају; упознати студенте са лековима који делују на ендокрини или нервни систем, или имитирају/блокирају 

дејство хормона, неуротрансмитера и аутакоида. Упознати студенте са лековима који се користе за превенцију и лечење инфекција, терапију малигних 

обољења и за изазивање имуносупресије. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Фармаколошке особине и принципи примене лекова полних хормона, утеротоника, 

токолитика, психофармака, неуролошких лекова, локалних и општих анестетика, миорелаксанаса, аналгетика, антиинфламаторних и антинифективних 

лекова, антисептика, дезинфицијенаса, цитостатика и имуносупресива; специфичност физиологије мушког и женског репродуктивног система, као и лекова 

који се примењују у њиховим најчешћим обољењима; специфичности физиологије трудноће, постпарталног периода и фетуса; адекватна примена 

сексуалних хормона као супституционе терапије; специфичност физиологије ЦНС-а, АНС-а, као и лекова који се примењују у њиховим најчешћим 

обољењима; спесифичности биохемије неуротрансмитера, као и физиолошке основе фармаколошке примене истих. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Препознавање основних (пато)физиолошких ентитета мушког и женског репродуктивног 

система; разумевање (пато)физиологије трудноће; препознавање основних (пато)физиолошких ентитета ЦНС-а, АНС-а и дисбаланса неуротрансмитера; 

идентификација лековитих препарата полних хормона и неурофармака; испитивање дејства психофармака у експерименталним условима; испитивање 

дејства миорелаксанаса и анестетика у експерименталним условима; однос фармацеута према ургентном стању у психијатрији; поступак фармацеута са 

леком током клиничког испитивања аналгетика; евалуација резултата мерења терапијске концентрације антиепилептика; израда и припрема антисептика и 

дезинфицијенса за употребу; припрема цитостатика за примену и мере заштите; израчунавање дозе лекова у хемиотерапијском протоколу за датог 

болесника; поступак са цитостатиком у клиничком испитивању. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Преглед мушког и женског репродуктивног система; естрогени и гестагени; андрогени и антиандрогени; централни и аутономни нервни 

систем; увод у психофармакологију и неурофармакологију; антидепресиви; антипсихотици; лекови за лечење биполарног поремећаја; седативи, 

анскиолитици и хипнотици; општи и локални анестетици, дејства миорелаксантних лекова на скелетну мускулатуру; антиепилептици; лекови у терапији 

Паркинсонове болести; аналгетици; антиинфламаторни лекови; основни принципи антибиотске терапије и антибактеријски лекови; лекови против вируса, 

гљивица, хелминта, протозоа и ектопаразита; основни принципи хемиотерапије и цитостатици; имуносупресивни лекови. 

 

Практична настава: Физиологија зачећа и трудноће, порођај и пуерперијум (клинички проблеми); контрацептивни лекови; неконтролисана примена 

стероида (клинички проблеми), допинг (клинички проблеми); неуротрансмитери и неуромодулатори (анаболизам,  катаболизам,  механизми деловања); 

лезија централног моторног неурона (клинички проблеми); аутономна дисфункција као последица болести ЦНС-а (клинички проблеми); методе испитивања 

психофармака; препарати психо и неурофармака; нежељена дејства антипсихотика (клинички проблеми); припрема хируршког болесника за општу 

анестезију (клинички проблеми); епилептички напад (клинички проблеми); Паркинсонова болест (клинички проблеми); методе испитивања лекова против 

бола и запаљења; мигрена (клинички проблеми); сепса (клинички проблеми); припрема антисептика и цитостатика.  

Литература 
1. Guyton AC, Hall J. Медицинска физиологија, X издање, Савремена администрација, Београд, 2004. 

2. Мујовић ВМ. Медицинска физиологија – COMPENDIUM, A-Z Book, Београд, 2004. 

3. Rhoades RA, Tanner GA. Medical Physiology, 2nd Edition, Lippincot Williams & Wilkins, 2003. 

4. Јанковић СМ, ур. Фармакологија и токсикологија. 3. издање. Крагујевац: Медицински факултет, 2011. 

5. Угрешић Н, ур. Фармакотерапијски водич 5. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2011.  

6. Национални регистар лекова. Београд: Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2011. 

7. Katzung BG, editor. Basic and Clinical Pharmacology, 10th edition. New York: Lange Medical Books/McGraw-Hill; 2007. 

8. Варагић В, Милошевић М. Фармакологија. 22. издање. Београд: Елит Медика, 2008. 

 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације 

Назив предмета Биофармација 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Уписана друга година,  четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Предмет треба да упозна студента са основама фармакогнозије - лековитим супстанцама биљног и животињског порекла, утицају 

хемијских, физико-хемијских и метаболичких фактора на њихову активност, процесе апсорпције, метаболичке трансформације и елиминације.   

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма:  

Познавање природних ресурса као извора лековитих једињења; способност класификације лековитих супстанци; способност идентификације лековитих 

супстанци; обим и механизам елиминације секундарних метаболита лековитих супстанци. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: 
Вештина препознавања лековитих једињења; метаболички путеви транспорта и трансформације различитих лековитих једињења; способност сталног увида 

у научни напредак у сфери добијања структурно нових група лекова у функцији профилисане активности; способност компарације личних знања са 

светским трендовима у овој обалсти; способност мултидисциплинарног прилаза новој лековитој супстанци. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:   
Процесе апсорбције, дистрибуције, метаболизма и елиминације лековитих једињења; основне хемијске и физико-хемијке принципе лекова; важност 

познавања метаболичког профила лека у функцији његове токсикологије; способност критичког прилаза научној литератури из ове области и њене провере у 

експериментима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Преглед задатака биофармације и фармакогнозије; активни принципи биљних дрога; дефиниција лековитих супстанци; природни и синтетисани лекови; 

хемијске и физико-хемијске особине лекова; фармакофоре; SAR; QSAR; моделирање лек-рецептор   интеракција; предвиђање структуре и активности 

лекова; хемијске особине лекова; хемијски састав мембране; механизам трансфера кроз мембрану; хемијска структура рецептора; ензими у биофармацији; 

инхибиција ензимских реакција; интеракција лекова са ДНА; преглед метаболичких реакција лекова; инактивни облици лекова. 

 

Практична настава:  

Идентификација лековитих супстанци; испитивање активности добијених компонената; испитивање растврорљивости антибиотика; идентификација 

протеина, липида и угљених хидрата; мембране микроорганизама; испитивање активности ензима у препарату; p-амино-бензоева киселина као инхибитор; 

инхибиција ензимских реакција; биохемијски ефекат лекова на структуру ДНА; оксидација примарних амина; добијање хлорамфеникол глукуронида. 

Литература  

 А.C. Guyton, Медицинска физиологија, Савремена администрација, Београд, 2003. 

 Вујчић Зоран, Експериментална биохемија, Београд: Рантец, 2002. 

 Ђурић Зорица, Практикум из биофармације, Земун: Нијанса, 2004. 

 Д. Кораћевац, Г,  Биохемија, Савремена администрација, Београд, 1996. 

 З. Вујачић, Eкспериментална биохемија, практикум,  Хемијски факултет, Београд, 2002. 

 G. Thomas, Medicinal Chemistry, J. Wiley and Sons, Ltd. 2000. 

 R. B. Silverman. The Organic Chemistry of drug design and drug action, , 2000. 

 Ж. Б. Петронијевић, Општа и примењена ензимологија, Технолошки факултет, Лесковац, 2002. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит До 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 



25 

 

 

Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Природни производи и медицина 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  Уписана друга година, четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да стекну знања и вештине у вези природних производа и биолошког материјала у којима су они заступљени, 

односно познавање њихове структуре, особина, идентификације и њиховог значаја и примене у медицини. 

Исход предмета 

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање природних производа биљног и животињског порекла и њиховог значаја у 

медицини;  познавање угљених хидрата, аминокиселина, пептида, протеина, и метода за њихову идентификацију; познавање витамина и витаминских дрога 

и њихово доказивање; познавање липида и стероида, њихове структуре, метода за идентификацију и њихове примене и значаја у фармацији; познавање 

секундарних метаболита биљака и биљних дрога.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина идентификације лековитог биља. Вештина препознавања и разликовања 

примарних и секундарних природних производа биљног и животињског порекла; вештина идентификације природних производа и биолошког материјала у 

којима су заступљени; вештина рада са лабораторијском опремом и реагенсима за анализу природних производа и дрога у којима су заступљени. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: У природним ресурсима налази се велики потенцијал биолошки активних природних 

производа који заузимају значајно место у савременој терапији; у природним ресурсима налази се велики потенцијал неиспитаних природних производа и 

потенцијалних фармацеутских супстанци; биолошки активни природни производи могу се у лабораторији изоловати, раздвојити, пречистити и применом 

инструменталних метода идентификовати. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Угљени хидрати, моносахариди; полисахариди; хетерополисахариди, гума, трагакант, слузи; аминокиселине и пептиди; протеини; витамини и витаминске 

дроге, хидросолубилни витамини; липосолубилни витамини; липиди; стероиди, стероидни хормони; пчелињи производи; секундарни метаболити биљака, 

хетерозиди; танини и хинони; терпени и етарска уља; лековитост воћа и поврћа; лековитост вина. 

 

Практична настава: 

Доказивање моносахарида; доказивање и хидролиза полисахарида; доказивање аминокиселина; доказивање протеина; доказивање хидросолубилних 

витамина; доказивање липосолубилних витамина; хидролиза масти; доказивање стероида; испитивање пчелињих производа; изоловање, идентификација и 

доказивање хетерозида; доказивање танина и хинона; добијање и одређивање етарских уља, доказивање терпена; испитивање квалитета воћа и поврћа; 

одређивање хемијског састава вина. 

Литература  

 Стеван Лајшић и Бојана Грујић Ињац, Хемија природних производа,  Технолошки факултет, 1998, Београд. 

 Нада Ковачевић, Основи фармакогнозије, Српска школска књига, 2002, Београд. 

 Гордана Богдановић-Душановић, Недељко Манојловић, Радмила Трајковић, Ана Миленковић-Анђелковић, Практикум из биохемије, Висока школа 

примењених струковних студија, Врање, 2011. 

 Недељко Манојловић, Практикум са радном свеском из фармакогнозије, Медицински фаултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010. 

 Smith C.A., Wood E.J., Biological Molecules, London: Chapman & Hall Medical, 1991. 

 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

практична настава 30 писани испит 70 

усмени испит  

семинар    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Истраживање у фармакологији 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов:  Уписана друга година, трећи или четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Оспособљавање студената да самостално обављају истраживање у области фармакологије, кроз све неопходне фазе: избор циља 

истраживања, избор одговарајуће методологије, израда плана истраживања, спровођење истраживања и саопштавање резултата у форми научног или 

стручног рукописа; развој рационалног приступа проблемима у пракси, заснован на истраживањима и доказима изведеним из њих. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање методологије истраживања у фармакологији; познавање начина израде научног 

рукописа; познавање основних принципа планирања истраживања. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина претраживања литературе; вештина избора фокусиране и релевантне теме за 

истраживање; вештина спровођења истраживања у фармакологији; вештина израде научног или стручног рукописа за часопис; вештина примене 

статистичких метода у истраживању. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Етички принципи се увек морају поштовати у истраживањима у биомедицини; сваком 

практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; у истраживањима се увек мора следити истина: манипулација резултатима ради 

постизања веће прихватљивости од стране других истраживача је недозвољива. 

Садржај предмета         

 

Теоретска настава: 

Захтеви за семинарски рад; теме семинарских радова; језик и формат семинарског рада; надзор над израдом семинарског рада; план израде семинарског 

рада; предаја завршеног семинарског рада.  

Литература  

 Јевтовић ИМ. Методологија научног истраживања у медицини.  Kрагујевац: Медицински факултет, 2001.    

 Scientific Writing and Publishing Aids. Taubman Medical Library. Available at: http://www.lib.umich.edu/taubman/eres/data/about/pubguide.html 

 Јанковић СМ. Основе клиничке фармације. Крагујевац: Медицински факултет, 2010. 

 Здравковић Н. Статистичке методе у биомедицинским истраживањима. Крагујевац: Медицински факултет, 2011. 

 Hulley SB,  Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB (eds). Designing Clinical Research, 3th edition. Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, 

2007. 

Број часова активне наставе: 75 Самостални рад 

студента: 150 Предавања: 60 Вежбе:0 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дизајн и спровођење самосталног истраживања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

http://www.lib.umich.edu/taubman/eres/data/about/pubguide.html
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Лабораторијски експерименти у фармацији 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов:  Уписана друга година, трећи или четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Омогућити студентима да овладају знањима и вештинама приликом извођења лабораторијских експеримената у фармацији, односно да 

упознају основне појмове и облике фармацеутских приправака, методе анализе, апаратуре и лабораторијске инструменте, као и да упознају главне класе 

фармацеутски значајних секундарних биљних метаболита, односно поступке за њихово доказивање и одређивање. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање основних појмова као што су дроге, фитопрепарати, чајеви, прашкови, екстракти, 

тинктуре, прави фитопрепарати, фармакопеја; познавање основних класа фармацеутски значајних секундарних метаболита биљака; познавање аналитичких 

метода анализе и апаратура које се користе у лабораторијским експериментима; познавање основа потенциометрије, рефрактометрије, и других метода 

анализе; познавање структуре, особина, метода за доказивање и одређивање алкалоида, хетерозида, терпеноида и етарска уља, као и биљних дрога које их 

садрже; познавање зачина, антиоксиданаса, олеорезина, балсама, смола, терпентина, липида, лековитих масних уља, природних воскова, као и њихово 

доказивање и одређивање.   

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина припреме биљног материјала у облику различитих биљних приправака; вештина 

доказивања појединих класа фармацеутски активних једињења и биљних приправака; вештина израчунавања и одређивања (квантитативна анализа) 

фармацеутских производа; вештина рада са лабораторијском опремом и реагенсима; вештина рада са лабораторијским инструментима.  

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  У фармацији се велика пажња посвећује дрогама биолошког порекла, лековитим биљкама 

и знатно мање животињама; велики број дрога биљног порекла користи се у терапији одређених болести, а такође се примењује и превентивно; биљке, 

односно дроге које се користе у савременој фитотерапији могу се класификовати према класама фармацеутски активних једињења које биосинтетишу; у 

лабораторијским условима може се извршити изоловање, пречишћавање и квалитативна хемијска анализа метаболита биљака, односно идентификација и 

контрола природних сировина применом микроскопских, макроскопских, хистохемијских, хемијских и инструменталних аналитичких метода. 

Садржај предмета         

Теоријска настава: Дроге; припрема биљног материјала; испитивање дрога; фитопрепарати; чајеви; прашкови; екстракти; методе екстракције; тинктуре; 

прави фитопрепарати; секундарни метаболити биљака; методе анализе; апаратуре; физичке и хемијске методе; квантитативна хемијска анализа; 

инструменталне аналитичке методе; потенциометријско одређивање pН вредности; рефрактометрија; екстракција; хроматографија; алкалоиди; особине; 

структура; доказивање; одређивање; екстракција алкалоида; хетерозиди; структура; особине; доказивање и одређивање; фенолни, кумарински, лигнански, 

флавоноидни, антоцијани; хинонски хетерозиди, бензохинони, нафтохинони и антрахинони; цијаногени, сумпорни, монотерпенски и кардиотонични 

хетерозиди; сапонозиди; танини; терпеноиди; етарска уља; зачини; антиоксиданси; олеорезине, балсами, смоле, терпентини, колофонијум; липиди; 

триглицериди; лековита масна уља; природни воскови.  

 

Практична настава: Испитивање општег квалитета (исправности) дрога, сушење, стабилизација, стерилизација, органолептичко испитивање дрога, 

одређивање влаге, укупног пепела и сулфатног пепела; одређивање екстракта, одређивање пепела нерастворног у хлороводоничној киселини; екстракција 

Сокслетовим апаратом;.мерења на рефрактометру; изоловање и квалитативна анализа алкалоида; квантитативна анализа алкалоида, волуметријско 

одређивање алкалоида; гравиметријско одређивање алкалоида, колориметријско и HPLC одређивање алкалоида; доказивање фенолних и кумаринских 

хетерозида; доказивање и одређивање флавоноидних хетерозида, доказивање и одређивање антрахинонских хетерозида; доказивање танина; добијање 

етарских уља неких ароматичних биљака, дестилација воденом паром; анализа етарских уља; идентификација масних уља хроматографијом на танком 

слоју.  

Литература  

 Нада Ковачевић, Основи фармакогнозије, Српска школска књига, Београд, 2002. 

 Недељко Манојловић, Практикум са радном свеском из фармакогнозије, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2011. 

 Југословенска фармакопеја, Савезни завод за заштиту здравља, савремена администрација, Београд, 2000. 

 Љиљана Живановић, Одабрана поглавља фармацеутске анализе, Нијанса, Земун, 1995. 

 Watson David, Pharmaceutical Analysis: A Textbook for Pharmacy Students, Edinburgh: Elsevier, 2005. 

 Bisset N.G., Herbal drugs and Pharmaceutical, Medpharm, Stuttgart, 1994. 

Број часова активне наставе: 75 Самостални рад 

студента: 150 Предавања:45 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 

практична настава 
30 писани испит 70 

усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Кардиоваскуларни систем 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов:  Уписана друга година, трећи или четврти семестар интегрисаних академских студија фармације. 

Циљ предмета: Упознавање са фармакологијом кардиоваскуларног система кроз дефиницију болесати, учесталост, циљеве терапије и врсте лекова који се 

дају пацијентима; непосредни циљ био би упознавање са савременим трендовима у терапији кардиоваскуларних болести. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Лекови у терапији срчане инсуфицијенције (инотропи и вазопресори); антиаритмијски 

лекови; вазодилататори; антихипертензивни лекови; лекови у терапији поремећаја регионалног крвотока; лекови у терапији хиперлипопротеинемије и 

артериосклерозе; диуретици; лекову у педијатријској кардиологији;  седативи, аналгетици и мишићни релаксанси; лекови који делују на коагулацију крви; 

лекови за лечење плућне хипертензије; лекови за профилаксу бактеријског ендокардитиса; терапија ангине пекторис. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Доношење клиничких одлука о правилном избору лекова у лечењу кардиоваскузларих 

болести; правилан избор одговарајућих лекова у оквиру исте грипе лекова; поштованје водича у терапији кардиоваскуларних пацијената; превенција 

кардиоваскуларних болести.  

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Сваком пацијенту се мора прићи индивидуално и направити прави избор у терапији; 

дозирање лекова мора бити индивидуално уз поштовање општих принципа; дати акценат на превентивној терапији; уредно спроводити профилаксу где је 

потребно; водити рачуна о осталим лековима које пацијент користи. 

Садржај предмета         

Теоријска настава: Лекови у терапији срчане инсуфицијенције; кардиотонички гликозиди; лекови у терапији срчане инсуфицијенције; остале инотропне 

субстанце и лекови; лекови без позитивног инотропног дејства у терапији срчане инсуфицијенције; антиаритмијски лекови; механизам настајања 

поремећаја срчаног ритма; механизам деловања антиаритмика; подела антиаритмијских лекова; антиаритмијски лекови; блокатори натријумских канала; 

адренергички бета блокатори; лекови који продужују акциони потенцијал; блокатори калцијумских канала; вазодилататори; лекови против ангине пекторис; 

функција васкуларног ендотела; органски нитрати и нитрити; упоређење нитроглицерола и осталих нитрата и нитрита; замена за нитроглицерол; феномен 

коронарне крађе;  адренергички бета блокатори; калцијумски антагонисти; нови лекови у лечењу ангине пектрис; антихипертензивни лекови; подела и 

основни механизми деловања; антихипертензиви који појачавају излучивање настријума; антиадренегички лекови; антихипертензивни вазодилататори; 

антагонисти ангиотензина; лекови у терапији хиперлипопротеинемије и артериосклерозе; карактеристике липопротеина, фармакотерапија 

хиперлопоротеинемије, никотинска киселина, холестирамин и холестипол, инхибитори редуктазе; диуретици; лекови у педијатријској кардиологији; 

алгоритми у лечењу срчане инсуфицијенције код деце; антиаритмијски лекови у педијатрији;  вазодилататори у педијатријској кардиологији; седативи, 

аналгетици и мишићни релаксанти; лекови протов ангине пекторис; органски нитрати, активатори калцијумских канала, антагонисти бета адренергичких 

рецептора, антагонисти калцијума; лекови који делују на коагулацију крви; коагулација крви; антикоагулантни лекови, индикације и контраиндикације; 

фибринолитици и антифибринолитици; антиагрегацијски лекови; системски хемостатици; лекови у лечењу плућне хипертензије; етиологија плућне 

хипертензије, патогенеза, подела; терапија простациклинима, блокатори калцијумских канала, антагонисти ендотелина, азот оксид; лекови у профилакси 

бактеријског ендокардитиса; етиологија бактеријског ендокардита, патогенеза, третман. 

 

Практична настава: Примена протокола у лечењу пацијената са срчаном инсуфицијенцијом; приказ случаја; толеранција физичке активности и 

антиангинозни лекови; индивидуални приступ терапији хипертензије; лечење хиперлипопротеинемије дијетом; интеракција диуретика са другим лековима; 

дозирање лекова у педијатријској кардиологији; дозирање у педијатрији; интеракције и нежељена дејства;  дозирање антикоагулантних лекова.     

Литература  

 Ранг Х.П., Фармакологија, Београд: Дата статус, 2005. 

 Varagić MV, Milošević PM . Farmakologija. XVI, preradjeno i dopunjeno izdanje, Elit Medica, Beograd, 2001. 

 HarryA.Fozzard, Robert B. Jennings, The Heart and Cardiovascular System, New York: Raven Press, 1991. 

 S. Barnes et all. Тhe Pediatric Cardiology Pharmacopoeia:  Pediatric Cardiology, 2004.   

Број часова активне наставе: 75 Самостални рад 

студента: 150 Предавања:45 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Нове методе примене лекова 1 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписана трећа година, пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Упознати студенте са фармацеутско-технолошким факторима на ослобађање лекова и начинима примене лекова. Упознати их са физичко 

хемијским факторима (кисело-базне особине, липофилност и растворљивост лекова) који утичу на ослобађање/апсорпцију лекова. Омогућити студентима 

детаљан увид и разумевање нових метода примене лекова, са посебним нагласком на новим материјалима који се користе у дизајну система примене лекова. 

Омогућити им упознавање са физиолошким факторима који утичу на одређене технологије примене лекова, упознавање са контролисаним системима 

примене лекова развијеним за орални и парентерални пут примене, као и методама које још нису доспеле на тржиште, већ су у експерименталној фази. 

Исход предмета  Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Преглед фармацеутско-технолошких и физичко-хемијских фактора на 

ослобађање/апсорпцију лекова; преглед нових полимера за напредне механизме примене лекова; контролисано ослобађања лекова; орални системи 

ослобађања лекова; системи контролисане примене лекова помоћу микропартикула; микроемулзије као носачи лековите супстанце; примена протеина;  

аспекти формулација; пулсатилни и стимулус-реактивни системи примене; трансдермална примена; примена преко плућа. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина комуникације и могућност стицања нових сазнања из области нових лекова; 

коришћење података ЕМЕА, FDA, СЗО и других; способност сагледавања предности нових метода примене лека; вештина претраживања основних база 

података на интернету; вештина коришћења релевантне литературе и часописа; способност рационалног решавања практичних проблема из фармацеутске 

делатности у оквиру нових метода примене лекова;  тумачење рационалности примене нових метода примене лекова.  

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Пацијенту треба дати лек који му највише помаже; у обављању професионалних 

дужности морају се поштовати етички принципи односно мора се презентовати постојање нове методе примене лека; понашање у практичном раду треба 

заснивати на принципима фармације засноване на доказима; унапређење квалитета рада је перманентан процес у професионалном животу сваког 

фармацеута; праћење стручне литературе и преношење нових сазнања. 

Садржај предмета  

Теоријаска настава: Биофармација и утицај фарм. – техн. фактора на ослобађање лекова; начини примене лекова и анализа свих начина примене лекова; 

утицај физичко хемијских фактора (кисело-базне особине, липофилност и растворљивост лекова) на ослобађање/апсорпцију лекова; преглед нових 

полимера за напредне механизме примене лекова и контролисано ослобађања лекова;  орални системи ослобађања лекова и разлике између оралног система 

ослобађања лекова и традиционалних; системи контролисане примене лекова помоћу микропартикула; микроемулзије као носачи лековите супстанце; 

примена протеина и критичка процена клиничког значаја примене протеина; практични значај формулација у клиничкој пракси; пулсатилни и стимулус-

реактивни системи примене; трансдермална примена и препарати регистровани у нашој земљи намењени трансдермалној примени; примена препарата 

преко плућа. 

 

Практична настава: Увод у биофармацију, фарм. – техн. фактори на ослобађање лекова, утицај биолошких фактора на апсорпцију лековите супстанце и 

анализа свих начина апликације лекова, утицај физичко хемијских фактора на ослобађање/апсорпцију лекова, утицај липофилности на 

ослобађање/апсорпцију лекова, утицај растворљивости на ослобађање/апсорпцију лекова, употреба полимера у напредним механизмима примене лекова. 

Таблете са контролисаним ослобађањем лековите супстанце, напредни лековити облици за оралну примену, системи контролисане примене лекова помоћу 

микропартикула, микроемулзионих система и протеини као биотехнолошки лекови – разрада примера из праксе. Израда процене примера различитих 

формулација лекова. Значај пулсатилних и стимулус-реактивних система примене. Препарати регистровани у нашој земљи намењени трансдермалној 

примени. Израда анкетног листа за пацијенте о њиховом мишљењу о препарту који примењују преко плућа. 

Литература:  

 Јанковић С., Фармакологија и токсикологија, 3 изд., Медицински факултет, Крагујевац, 2011. 

 Простран М., Стануловић М., Марисављевић Д., Ђурић Д., Фармацеутска медицина, Медицински факултет, Крагујевац, 2009. 

 Ђурић  З., Фармацеутска технологија са биофармацијом, I део, уџбеник, Нијанса, Земун, 2004. 

 Ђукић Љ., Фармакотерапијски водич, Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд, 2006.  

 Ђукић Љ., Национални регистар лекова, 6 изд., Агенција за лекове и медицинска средства Србије, Београд,  2011.  

 Avdeef  A., Absorption and Drug Development: Solubility, Permeability, and Charge State, John Wiley & Sons, Inc., 2003. 

 Katzung G. Bertram, Drug Therapy, London: Prentice-Hall International, 1991.  

 Ihler GM. Methods of Drug Delivery. 1st edition, Pergamon, 1986.  

 Dennis M. Brown. Review of Drug Delivery Systems in Cancer Therapy. Humana Press, New Jersey, 2004.  

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања: 30 Вежбе: 15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: Проблем-оријентисана настава, рад у малој групи, посматрање видео материјала, есеји 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Статистика у фармацији 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 6  

Услов: Уписана трећа година студијског програма, пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Обука студената и њихово оспособљавање у савладавању статистичких проблема са којима ће се сусретати у фармацеутској пракси, 

увођење у израду медицинских радова (прикупљање и обрада података) за студентске и друге конгресе. Обука студената за рад на рачунару, комуникацију 

посредством рачунарске мреже и претраживање база података на Интернету.              

Исход предмета  

Знања и вештине која ће студенти стећи после савладавања програма:  

Познавање врста података, метода прикупљања и приказивања података; Познавање метода дескриптивне статистике (мере централне тенденције, 

стандардна девијација, стандардна грешка,); Познавање основних елемената Теорије вероватноће и Нормалне расподеле; Познавање тестова значајности и 

како се врши упоређивање средине малих узорака; Познавање регресије и корелације, као и метода базираних на поретку ранга; Познавање анализе 

унакрсног-табелирања, клиничких мерења и статистике морталитета; Познавање основних делова рачунара и употребе ИТ-а у свакодневном животу; 

Познавање основа оперативног система Windows XP; Вештина коришћења рачунарских система у обради текста (MS WORD); Вештина обраде података у 

табелама за унакрсна израчунавања (MS EXCELL); Вештина графичког презентовања резултата истраживања (MS POWER POINT); Вештина претраживања 

биомедицинских база података (MEDLINE, PubMed, ...) и самосталног прикупљања, класификовања и обрађивања научних информација; Способност 

рационалног решавања практичних проблема из медицинске праксе, коришћењем знања стеченог на предавањима, семинарима и вежбама овог предмета. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:   

Сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин. Израда задатака мора бити брза, егзактна и педантна. Понашање у 

практичном раду треба заснивати на принципима и знању усвојеним на предавањима и вежбама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Врсте података. Расподеле учесталости. Хистограми и други графикони учесталости. Облици расподеле учесталости. Медијане и квантили. Средина. 

Варијанса, опсег и опсег међуквартила. Стандардно одступање.; Однос и пропорције. Значајне цифре. Представљање табела. Графикони. Особине 

вероватноће. Расподела вероватноће и случајне променљиве. Биномна расподела. Средина и варијанса. Poisson-ова расподела.; Нормална расподела. 

Променљиве које прате Нормалну расподелу. Нормални графикон.; Расподеле узорака. Стандардна грешка средине узорка. Интервали поверења. 

Стандардна грешка и интервал поверења за пропорцију. Разлика између две средине. Поређење две пропорције.; Тестирање хипотезе. Тест предзнака. 

Принципи тестова значајности. Нивои значајности и типови грешака. Jеднострани и двострани тестови значајности. Упоређивање средина великих узорака. 

Поређење две пропорције.; t  расподела. t метод једног- узорка. Средине два независна узорка. Употреба трансформација. Одступања од претпоставки t 

метода.; Дијаграми растурања. Регресија. Метода најмањих квадрата. Стандардна грешка коефицијента регресије. Корелација. Значај теста и интервал 

поверења за r. Коришћење коефицијента корелације.; Делови рачунара. Коришћење миша и тастатуре. Искључивање рачунара.; Основе оперативног 

система Windows XP.; Текст процесори.; Програм за табеларне прорачуне.; Програм за израду презентација.; Веб. Е-пошта и безбедност. Вируси.; Преглед 

база података. PubMed. КоБСОН. Медицински часописи на Интернету. 

 

Практична настава  

Упознавање са програмом SPSS. Основна подешавања. Креирање датотеке за податке и уношење података. Врсте промељивих. Учесталост. Медијана. 

Средина. Варијанса. Стандардно одступање.; Рад у програму SPSS. Табеле. Увоз табела у Word-oве документе. Хистограм. Стубичасти дијаграм. Линијски 

дијаграм. Дијаграм растурања. Правоугаони дијаграм. Дорада дијаграма. Увоз дијаграма у Word-ове документе.; Израда задатака везаних за Нормалну 

расподелу у програму SPSS. Дијаграм нормалне расподеле. Процена нормалности расподеле. Откривање нетипичних тачака.; Израда задатака везаних за 

поређење две пропорције у програму SPSS.; Израда задатака везаних за тестирање хипотезе у програму SPSS.; Израда задатака везаних за Студентову t 

расподелу у програму SPSS. Тестирање хипотезе о средњој вредности. t-тест независних узорака. t-тест упарених узорака.; Израда задатака везаних за 

регресију и корелацију у програму SPSS. Дијаграм растурања. Метода најмањих квадрата. Kоефицијенти корелације.; Упознавање са основним деловима 

рачунара. Врсте хардвера, њихове карактеристике и коришћење.; Инсталација и подешавање оперативног система Windows XP.; Рад под оперативним 

системом Windows XP.; Форматирање текста, додавање слика и табела у програму Microsoft Word.; Креирање и форматирање табела, коришћење основних 

функција у програму Microsoft Excel.; Креирање и форматирање слајдова, додавање слика и табела у програму Microsoft Power Point.; Претраживање 

Интернета, заштита на Интернету, отварање налога за е-пошту, комуникација на Интернету.; Претраживање медицинских база података и медицинских 

часописа на интернету. Преузимање радова са интернета. 

Литература  

 Небојша Здравковић, Статистичке методе у биомедицинским истраживањима, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, (ИСБН: 978-

86-7760-061-7), 2011. 

 Небојша Здравковић, Информатичке методе у биомедицинским истраживањима, Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, (ИСБН: 

978-86-7760-062-4), 2011. 

 Julie Pallant, SPSS: приручник за преживљавање, превод 3. издања, Микро Књига, Београд, 2009. 

 Shelley O'Hara и Kate Shoup Welsh, Microsoft Windows XP, CET, 2002. 

 Jerry Joyce и Marianne Moon, Microsoft Office System 2003, CET, 2004. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе: Посматрање видео материјала, израда задатака, рад на рачунару, рад у малој групи 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Молекуларна фармакологија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  Уписана трећа година студија , пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета:  Омогућити студентима разумевање основних принципа молекуларне фармакологије, имајући у виду развој светске науке, битехнологије и 

примене нових техника у молекуларној медицине и генетици. Упознавање са механизмима дејства лекова на молекуларном нивоу. Развити рационалан 

приступ проблемима, анализи и схватању многобројних реакција преноса сигнала и интереакцију молекула у сложеном биосистему људског организма.  

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Упознавање студената са основним принципима молекуларне фармакологије и дејстом 

лекова на молекулском нивоу, место и улога молекуларне фармакологије у савременој фармакотерапији; упознавање студента са основама функције и 

значаја имунског система у молекулској медицини и фармакологији; упознавање функције хуморалног и целуларног имунског одговора; упознавање са 

улогом цитокина као сигналних молекула и њихов значај у молекулској медицини и фармакологији; упознавње функције и поремећаја мембранских 

молекула за пренос сигнала; улога јонских канала у преносу сигнала са мембране; упознавање сигналних молекула повезаних са преносом индукције 

диференцијације ћелија; упознавање молекула неопходних за пренос хормона, витамина, и минерала; упознавање са основним механизмима примене 

блокирања или стимулације молекула сигналних путева као модела за молекуларану терапију хорманима;  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања и разумевање могућности  блокаде сигналних путева као нови 

модел фарамакотерапије; вештина препознавања и разумевање могућности стимулације појединих молекула као нови модел фарамакотерапије.   

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права истинитости и поузданости метода у истраживању, анализи и критичност у 

одабиру одговарајућих техника анализе; критичност у процењивању примене савремених метода у анализи и дијагнози савремених принципа имунологије, 

биотехнологије, молекуларне биологије и фармакологије.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: Ћелије и ткива имунског система; Неспецифична и специфична имуност; Активна и пасивна имуност. Компоненте неспецифичне 

имуности; Фагоцити; NК ћелије; Комплемент; Цитокини неспецифичног имунског одговора. Функција антиген презентујућих ћелија (APC); Гени и 

продукти MHC; Антигенски рецептори В и Т лимфоцита; Антитела; Класе антитела; Моноклонска антитела; Обрада и презентација протеинских антигена у 

склопу прве и друге класе MHC; Фазе Т – ћелијског одговора; Препознавање антигена и костимулација; Костимулатори и акцесорски молекули; Активација 

CD8+ лимфоцита; Цитокини специфичне имуности; Субпопулације Т лимфоцита. Тh17 и Тreg лимфоцити; γδТ лимфоцити; Ефекторске функције СD4+ 

лимфоцита; Ефекторске функије СD8+ CTL. Активација В лимфоцита; Т зависни и Т независни хуморални имунски одговор; Промена класе антитела; 

Сазревање афинитета; Ефекторске функције антитела; Активација система комплемента; Имунска толеранција; Анергија лимфоцита; Аутоимуност: 

принципи и патогенеза. Имунски одговор на трансплантирана ткива; Типови преосетљивости; Конгениталне и стечене имунодефицијенције; Патогенеза 

AIDS-а. Термодинамика- рецептор лиганд интеракције: Основе интеракције рецептор-лиганд; Закон о дејству маса, константа равнотеже, унутрашња 

енергија, енталпија, Гибсова слободна нергиоја, ентропија. Конверзија енергије у живим организмима, енталпија везе у интеракцији лиганд рецептор, 

енталпија формирања. Термодинамика јоског и електронског транспорта; Јонски раствори, Оксидо-редукциони пренос електрона, напонски јонски канали, 

напонски оторени канали јонског транспорта калцијума, лигандом отворени јонски канали. Увод у теорију рецептора- термодинамичка и кинетичка 

интерпретација, Теорија запоседнутости рецептора, Веза запоседнутости и одзива, Алостеричност и вишеступњевити механизми, Основне хемијске 

кинетике берзина реакције, ред, константа брзине. Кинетички модели ензимски каталисаних реакција, каталитичко прелазно стање; Енергија везе, константа 

равнотеже; Ензимска кинетика укључујући компетитивни и некомпетитивни механизам. Основе структуре биомолекула; Биохемијске спектроскопије. 

Биологија и физиологија ћелијске мембране, молекуларне основе транспорта кроз мембрану, врсте транспорта, транспортери (носачи), поремећаји 

транспорта, калијумови и калцијумски канали. Улога калијумских и калцијумских канала у дејству лекова. Рецептори за раст ћелије, цитокински рецептори 

и цитокини. Хистамински рецептори, антихистаминици, серотонински рецептори, лекови који делују преко серотонинских рецептора. Молекулски 

механизми дејства лекова за хроничне опструктивне болести плућа. Молекулске основе алергијских реакција на лекове (4 типа). Опиоидни рецептори, 

никотински рецептори, допамински рецептори, суперфамилије рецептора за неуротрансмитере. Врсте секундарних гласника, инхибитори преноса 

секундарних гласника. Молекулски меанизми дејства алкохола, дувана, дрога, молекулски механизми зависности, толеранција. 

Молекулски механизми хемостазе и коагулација крви. Молекулски механизми дејства антикоагулантних, антиагрегационих и тромболитичких лекова. 

Интеракције антикоагулантних и антиагрегационих лекова са другом медикаментозном терапијом. Молекулски механизми метаболизма лекова у јетри и 

бубрегу. Врсте цитохрома и интеракције лекова на цитохромима. Промене у серумском нивоу параметара функције јетрених ћелија као последица примене 

лекова. Индуктори и инхибитори метаболизма лекова. 

 

Практична настава: Аналитичке технике које се користе у испитивању ензимске активности; експерименталне технике које се користе у испитивању 

јонског транспорта; Експерименталне методе које се користе у области молекуларне фармакологије- основне информације. Ренгемоструктурна 

кристалографија, масена спектрометрија, фемтосекундна ласерска спектроскопија, методе флуресцентне и фосфороцентне спектроскопије и микроскопије; 

Одређивање протеина у серуму и урину, парапротеинемија. Одређивање електролита у серуму К, калцијум, хлориди; Тумачење поремећаја серумског нивоа 

хормона; Доказивање супстанци које се злоупотребљавају и њихових метаболита у серуму и урину; Тестови за испитивање хемостазе, одређивање фактора 

коагулације крви. Анализа литературних приказа случајева интеракције лекова на нивоу цитохрома. 

 

 

Литература  

 Abul Abbas, Andrew Lichtman. Основна имунологија, функције и поремећаји имунског система, треће издање. Дата статус, Београд 2008. 

 Peter Atkins and Julio Paula, Иванка Холцлајтнер Антуновић. Физичка хемија. Physica chemistry for the life siences.. Oxford University press 2006. 

 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:/ 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе (рад у малој групи) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току наставе    30 писани испит (тест) 70 
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације 

Назив предмета Медицинска хемија и дизајн лекова 1 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Уписана трећа година студија, пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Циљеви предмета су да студенти овладају следећим областима као и да успоставе одговарајући однос према дизајну  лекова: есенцијални 

метали, њихова једињења и особине; комплексна једињења, њихова структура и особине; примена комплексних једињења у медицини;комплексна једињења 

платине комплекси прве, друге и треће генерације; антитуморска активност комплекса платине, структурне особине; веза између структуре комплекса и 

биолошке активности; комплекси рутенијума и њихова примена у медицини; комплекси паладијума; комплексна једињења родијума; комплексна једињења 

злата; синтеза комплекса бакра и цинка; комплексна једињења бизмута; комплексна једињења гвожђа; комплексна једињења кобалта и калаја; комплексна 

једињења осталих метала; ензими, особине и реакције 

Исход предмета:  

Знања која ће студенти стећи: Студенти ће упознати  улогу есенцијалних метала, као и значај комплексних једињења и њихову примену у медицини; 

научиће карактеризацију комплекса модерним спектроскопским методама: UV-VIS спектрофотометријом, IR спектроскопијом и 1H NMR спектроскопијом; 

изучиће реакције комплексирања UV-VIS спектрофотометријом и 1H NMR спектроскопијом; редокс-реакције комплексних једињења и изомерију 

комплексних једињења. 

Вештине које ће студент стећи: Студенти ће савладати многе вештине и развити рационалан приступ решавању хемијских проблема који ће им омогућити 

да: науче методе синтеза комплексних једињења; науче основне методе за карактеризацију комплекса UV-VIS спектрофотометријом; карактеризацију 

комплекса IR спектроскопијом; карактеризацију комплекса 1H NMR спектроскопијом. Студенти ће после овог курса бити оспособљени да у својој области 

усвоје основне принципе повезане са главном области, да могу применити специфично знање и вештине на основну дисциплину у реалној ситуацији, и да 

ће моћи да идентификују задатак, формулишу га и реше. 

Ставови које ће студенти стећи после савладавања програма Сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин уз 

непрекидно унапређење квалитета рада, односа према колегама у лабораторији, као и мерама опреза приликом рада са хемикалијама. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: Есенцијални метали и њихова улога; комплексна једињења и њихова примена у медицини; комплексна једињења платине, комплекси 

прве, друге и треће генерације; антитуморска активност комплекса платине; веза између структуре комплекса и антитуморске активности; интеракције 

комплекса платине са азот-донорским биомолекулима; интеракције комплекса платине са сумпор-донорским биомолекулима; дозирање, понашање и 

излучивање комплекса платине, објашњење токсичности и резистентности; комплекси платине који не поседују антитуморску активност; комплексна 

једињења паладијума(II); комплексна једињења родијума и рутенијума у медицини; комплексна једињења злата, комплексна једињења бизмута; комплексна 

једињења гвожђа; комплексна једињења кобалта и калаја; ензими, њихове особине и реакције. 

 

Практична настава: Увод у експериментални рад; синтеза комплексних једињења; карактеризација комплекса UV-VIS спектрофотометријом, 

карактеризација комплекса IR спектроскопијом; карактеризација комплекса 1H NMR спектроскопијом; изучавање реакције између комплекса платине(II) и 

азот-донорских биомолекула UV-VIS спектрофотометријом; изучавање реакције између комплекса платине(II) и  сумпор- 

-донорских биомолекула UV-VIS спектрофотометријом; оксидација платине(II) до платине(IV); изучавање реакције калијум-тетрахлороплатината(II) са 

диметил-сулфоксидом 1H NMR методом; изомерија комплексних једињења; синтеза комплекса бакра; синтеза комплекса гвожђа; синтеза комплекса 

кобалта, припрема и оксидација; синтеза комплекса кобалта, кристализација; изучавање кинетике реакција ензима. 

Препоручена литература:  

 Н. Б. Милић, Неорганска  комплексна и кластерна једињења,  Природно-математички факултет, Крагујевац, 1998. 

 М. И. Ђуран, Примена комплексних једињења у медицини, Природно-математички факултет, Крагујевац, 2000. 

 Nogrady Thomas, Medicinal Chemistry: A Biochemical Approach, Oxford: Oxford University Press, 1988. 

 Shalom Sarel et. al., Trends in Medicinal Chemistry '90, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992. 

 Rowe C. Raymond, Handbook of Pharmaceutical Excipients, London: Pharmaceutical Press, 2003. 

 B. Lippert, Cisplatin, Chemistry and Biochemistry of Leading Antitumor  Drugs, Wiley-VCH, Zuruch, 1999.  

 R. T. Door, in Platinum and Other Metal Coordination Compounds in Cancer Chemotherapy, Ed. H. M. Pinedo and J. H. Schornagel, Plenum, New York, 1996, pp. 

131-154. 

 Група аутора, Synonyma Pharmaceutica, Београд: Апотекарска установа, 1994. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања   писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације 

Назив предмета Закони и фармација 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  уписана трећа година студијског програма, пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју значај и организацију фармацеутске здравтвене заштите (ФЗЗ) у систему здравствене заштите, да се 

упознају са домаћим и међународним прописима који уређују област фармацеутске делатности, развој фармацеутске делатности, као и обим практичног 

рада фармацеута и његово место у обезбеђењу рационалне фармакотерапије у систему ФЗЗ. Развити рационалан приступ проблемима у пракси. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање историјског развој фармацеутске делатности; познавање организације 

фармацеутске делатности у оквиру система  здравствене заштите; познавање улоге фармацеута у обезбеђењу фармацеутске услуге; познавање етичких 

начела у обављању фармацеутске делатности; познавање основних принципа обезбеђивања квалитета у обављању фармацеутске делатности; познавање 

основних међународних  прописа који уређују област фармацеутске делатности; познавање основних прописа који уређују област фармацеутске 

делатности: закон о здравственој заштити, закон о лековима и медицинским средствима, закон о здравственом осигурању, закон о коморама здравствених 

радника, закон о психоактивним контролисаним супстанцама, закон о јавним набавкама; познавање принципа фармакоекономских анализа (студија) и 

основних принципа формирања цена лекова. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина процене документације и праћења прописа  o лековима и медицинским 

средствима; вештина процене и писања експертских  извештаја; способност рационалног решавања практичних проблема из фармацеутске делатности на 

основу важећих прописа; способност процене докумената у регулаторним активностима; способност доношења одлука о коришћењу ресурса (кадрови, 

опрема, лекови и медицинска средства, хемикалије, процедуре, пракса) на оптималан, ефикасан и рационалан начин; способност обезбеђивања лекова и 

медицинских средстава  у складу важећим прописима и  принципима добре праксе за фармацеутско снабдевање; вештина комуникације у обезбеђивању 

информација о лековима и медицинским средствима за јавност, колеге и пацијенте.      

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Све активности које се обављају у оквиру фармацеутске делатности треба да буду 

засноване на прописима који регулишу ову област. У обављању  професионалних дужности фармацеут треба да се држи етичких принципа и начела. Права 

пацијента морају увек бити заштићена. Сваком практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин. Понашање у практичном раду 

треба заснивати на принципима фармације засноване на доказима. Унапређење квалитета рада је перманентан процес у професионалном животу сваког 

фармацеута.  

Садржај предмета:   

Теоријска настава:  Развој фармацеутске делатности; професионални стандарди за обављање фармацеутске делатности: добре праксе; основни прописи 

који регулишу фармацеутску делатност; организација здравствене заштите; место и улога фармацеутске здравствене заштите у систему здравствене 

заштите; контрола стављања лека и медицинског средства у промет; поступак и услови за добијање дозволе за стављање лека за хуману употребу у промет; 

биолошки слични лекови –фармаковигиланца; поступак и услови за добијање дозволе за стављање хомеопатског лека у промет; поступак и услови за 

добијање дозволе за стављање биљног  лека у промет; поступак и услови за добијање дозволе за стављање медицинских средстава у промет; категоризација 

тзв. „граничних“ медицинских производа : лек, медицинско средство, дијететски суплемент , храна , козметика... ; промоција лекова - оглашавање и 

рекламирање; добра пракса у фармацеутском снабдевању; Закон о јавним набавкама Србије; политика формирања цена лекова; листа лекова који се 

рефундирају. 

Литература 
1. 700 година медицине у Срба. Станојевић С, уредник. Српска академија наука и уметности, Београд, 1971.  

2. Making Medicines – A brief History of pharmacy and pharmaceuticals. 1st ed. Stuart A, editor. Pharmaceutical Press, London, 

2005.  

3. Dale and Appelbe's  Pharmacy Law and Ethics. 7th ed. Appelbe GE, Wingfield J, eds.  Pharmaceutical Press, London, 2001. 

4. Југословенска фармакопеја 2000: прилагођени превод Европске фармакопеје из 1997. Књига 1. Група аутора. Савремена администрација, Београд, 

2000. 

5. Улога фармацеута у самомедикацији: ОTC програм. Радоњић В. и сар. Хеликон: Завод за фармацију Србије, Београд, 2003.  

6. Стандарди добре апотекарске праксе. Фармацеутска комора Србије. Академска мрежа – линк: http://www.farmkom.rs/no_access/download/e-

biblioteka/sluzbena_akta/DAP.pdf  

7. Закон о здравственој заштити Републике Србије. Влада Републике Србије Службени гласник  Републике Србије бр. 99/2010. Академска мрежа – 

линк: http://www.rlkczs.org.rs/Zakoni_uredbe/Zakoni/Zakon%20o%20zdravstvenoj%20zastiti-preciscen%20tekst.pdf 

8. Закон о лековима и медицинским средствима  Републике Србије. Влада Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 30/2010. 

Академска мрежа – линк: http://www.minzdravlja.info/downloads/Zakoni/Zakoni/ZakonOLekovimaIMedSredstvima.pdf 

9. Закон о здравственом осигурању Републике Србије. Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању Републике Србије. Влада 

Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 109/2005 и 57/2011. Академска мрежа – линк: http://www.zdravlje.gov.rs/tmpmz-

admin/downloads/zakoni1/zakon_zdra_osig.pdf 

10. Закон о коморама здравствених радника  Републике Србије. Закон о допунама Закона о коморама здравствених радника Републике Србије.Влада 

Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 107/2005 и 99/2010. Академска мрежа – линк: 

http://www.rlkczs.org.rs/Zakoni_uredbe/zakoni_pod.html 

11. Закон о јавном здрављу Републике Србије. Влада Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 72/2009. Академска мрежа – линк: 

http://www.zakon.co.rs/zakon-o-javnom-zdravlju.html 

12. Закон о јавним набавкама  Републике  Србије. Влада Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 116/2008. Академска мрежа – 

линк: http://www.mfin.gov.rs/download/pdf/zakoni/ostalo/Zakon%20o%20javnim%20nabavkama.pdf 

13. Закон о психоактивним контролисаним супстанцама Републике Србије. Влада Републике Србије. Службени гласник  Републике Србије бр. 

99/2010. Академска мрежа – линк: http://www.minzdravlja.info/downloads/Zakoni/Zakoni/ZakonOPsihoaktivnimKontrolisanimSupstancama.pdf 

14. ЕУ директиве, закони, правилници и одлуке који регулишу област лекова и медицинских средстава. Европски парламент и Европски Савет. 

Академска мрежа – линк: http://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/index_en.htm  

15. ICH Quality, Efficacy, Safety, and Multidisciplinary Guidelines. International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use. Академска мрежа – линк: http://www.ich.org/products/guidelines.html 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 105 Предавања:45 Вежбе:15 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, видео материјал 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит До 70 

практична настава 30   

колоквијум-и    

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Исхрана у здрављу и болести 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  уписана трећа година студијског програма, пети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју значај исхране како у здрављу, тако и у болести и њено место у  процесима који утичу на здравље људи; 

упознавање са принципима нормалне исхране и болестима које су изазване неправилном исхраном; упознавање са основним проблемима дијететике и 

клиничке нутриције; упознавање са утицајем физичке активности на здравље људи и превенирање болести.             

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање основних принципа  нормалне исхране; познавање значаја исхране за здравље 

људи; познавање свих група намирница и њихове улоге у организму; познавање основа клиничке нутриције; познавање основа дијететике, са прављењем 

јеловника за различите категорије здравих и болесних људи; познавање болничких дијета; познавање болести које су последица недовољне исхране или 

њених појединих  чинилаца (витамина, минерала, беланчевина...); познавање болести које су последица преобимне исхране; познавање утицаја физичке 

активности на здравље људи и превенцију болести; познавање  механизама деловања умора, замора и премора на здравље. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина претраживања основних база података на ИНТЕРНЕТУ; вештина решавања 

практичних проблема из домена исхране; вештина тумачења и примене различитих врста дијета; вештина израчунавања дневних потреба хранљивих 

материја  за различите категорије болесних и здравих људи, вештина прављења јеловника за индивидуалну и колективну исхрану различитих узрастних 

категорија, вештина препознавања поремећаја исхране, вештина процене безбедности хране. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Најважније је очување здравља људи; правилна исхрана је први предуслов за очување и 

унапређење здравља; неправилна исхрана је најважнији ризикофактор у савременом свету; физичка активност значајно делује на превенцију болести. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата увод у исхрану, (значај исхране), законску регулативу у Србији у области исхране и безбедности хране,eнергетске потребе и 

нутритивни значај хранљивих материја (енергија, израчунавање дневних енергетских потреба,угљени хидрати, масти, беланчевине, вода), 

макронутитијенти-угљени хидрати, масти, беланчевине (хемијски састав, метаболизам, улоге, регулација, препоручени дневни унос, значај), значај 

минералних материја  у исхрани (улога и дневне потребе минералних материја: натријум, калијум, калцијум, магнезијум, фосфор, јод, хлор, флуор, бром, 

кобалт, манга, селен, гвожђе, оловоцинк, хром, бакар), улога витамина у исхрани (значај и дневне опотребе витамина:  А,Д,Е,К,Ц, и Б групе витамина), 

хиповитаминозе, хипервитаминозе, утицај мега доза олигоелемената на здравље људи (перорална и парентерална примена вишеструко већих доза од 

дневних потреба минерала и витамина), намирнице (намирнице биљног порекла: житарице и производи, воће и поврће; намирнице животињског порекла: 

месо и производи, млеко и млечни производи, риба  и производи, јаја; масти и уља), адитиви у храни, здравствена безбедност хране, контаминација хране 

хемијским агенсима-тешки метали, пестициди, антибиотици, хормони, адитиви, микотоксини, гени у храни), системи квалитета, закон о безбедности хране, 

тровања храном, алиментарне интоксикације и токсиинфекције, микробиолошка контаминација хране,  

ерготизам, основни принципи правилне исхране, вода у исхрани, суплементи у исхрани, препоруке за правилну исхрану (примена препорука за 

исхрану,планирање исхране за различите категотије становништва, исхрана за унапређење здравља и превенцију болести), методе процене стања 

исхрањености, исхрана мале деце, исхрана трудница и дојиља, исхрана старих људи, исхрана спортиста, пирамида исхране ( препоруке Светске здравствене 

организације, као и препоруке ФДА), енергетска густина оброка, поремећаји исхране, нутритивни дефицит и обољења услед недовољног уноса 

макроелемената – протеинско-енергетски дефицит, потхрањеност, нутритивне алергије, гојазност (етиологија, генетски чиниоци, чиниоци хране, културни 

чиниоци, физичка активност, социјални чиниоци, остали чиниоци, лечење гојазности, превенција гојазности), водич за лечење гојазности, поремећаји 

понашања у исхрани ( Anorexia nervosa, Bulimia nervosa), тимски рад у лечењу поремећаја понашања у исхрани, исхрана и хроничне незаразне болести 

(исхрана и кардиоваскуларне болести, малигне болести, поремећај серумских масти), метаболички Х синдром, водич ФДА за исхрану кардиоваскуларних 

болесника,  исхрана и дијабетес (циљеви исхране оболелих од дијабетеса, дијетотерапија дијабетеса), упознавање са клиничким дијетама везаним за 

поједина обољења, парентерална исхрана, физичка активност и  њен утицај на здравље и превенцију болести ( рекреативна физичка активност, тренирање, 

бављење спортом, значај физичке активности на раст и развој деце, умор, замор, премор), исхрана и физичка активност ( принципи исхране спортиста и 

рекреативаца). 

 

Практична настава  

 

Историјски приказ развоја принципа исхране у различитим светским културама и верама. Упознавање са законским нормама. Израчунавање енргетских 

потреба за различите категорије становништва – деца, омладина, труднице, дојиље, радно способно становништво, лак физички рад, тежак физички рад, 

стари људи. Енергетска и биолошка вредност хране. Хиповитаминозе. Хипервитаминозе. Узорковање хране. Фалсификовање намирница. HACCP систем. 

Микробиолошка и хемијска исправност хране-нормативи и Правилници. : Испитивање (анкета) индивидуалне, колективне и породичне исхране. Процена 

исхране и стања исхрањености.  Функционална и антропометријска испитивања.Индекс телесне масе. Састављање дневног оброка. Пробиотици. 

Пребиотици. Дијететски производи. Нутритивни поремећаји (нутритивни дефицит и обољења услед недовољног уноса појединих микроелемената). 

Нутритивни поремећаји (нутритивни дефицит и обољења услед недовољног уноса макроелемената – протеинско-енергетски дефицит, потхрањеност). 

Лечење гојазности. Хипокалоријске дијете. Хиперкалоријске дијете. Дијетотерапија поремећаја понашања  у исхрани. Претраживање сајтова на Интернету и 

превод једног  документа, по сопственом избору,  везаног  за исхрану кардиоваскуларних болесника. : Практична примена препорука за исхрану оболелих 

од дијабетеса. Састављање дневног оброка за оболеле од дијабетеса типа 2. Парентерална исхрана-практична примена. Примена суплемената у исхрани 

спортиста. Планирање исхране за активне спортисте. Физичка активност и здравље-есеј  

 

 

Литература  

 Радојка Коцијанчић (уредник);Хигијена, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002. 

 Новаковић Будимка: Хигијена исхране, Медицински факултет Нови Сад, 2005. 

 Николић М. ур. Дијететика, WUS Austria, Медицински факултет, Ниш, 2008 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Издавање лекова у пракси     

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју све фазе издавања лекова и примене највише стручне стандарде у пракси издавања лекова. Студенти 

треба да се оспособе да саветују и обучавају пацијенте за практичну примену група лекова које се најчешће користе у пракси и овладају системима 

издавања лекова у  здравственим установама. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Карактеристике фаза у издавању лекова; традиционални систем издавања лекова у 

стационарним здравственим установама; систем јединичне расподеле лекова (unit-dose system); аутоматско издавање лекова; познавање информација које 

треба саопштити пацијентима о практичном коришћењу најзаступљенијих група лекова; познавање основних принципа фармаковигиланце у циљу 

спровођења безбедне фармакотерапије познавање контраиндикација и упозорења за најзаступљеније групе лекова. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина комуникације са пацијентима; вештина коришћења справа за аутоматско 

издавање лекова; вештина означавања лекова; вештина обучавања пацијената; вештина избора терапије на основу поузданих података о ефикасности; 

коришћење софтвера за издавање лекова. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Процес издавања лекова треба да буде подређен интересу пацијента да добро познаје 

лекове које користи; процес издавања лекова је завршен тек када пацијент демонстрира да зна како да примени лек; издавање лекова треба да буде безбедан 

процес који ће спречити злоупотребе 

Садржај предмета:    

Теоријска настава: Фазе у издавању лекова; провера доступности лека у апотеци/складишту; провера дозног режима, интеракција, контраиндикованости и 

индикованости лека који се издаје; врсте рецептних формулара и њихово важење у Републици Србији; вештина вербалне и невербалне комуникације са 

пацијентом –принципи; успостављање контакта, активно слушање, постизање договора са пацијентом око начина употребе лека; традиционални систем 

издавања лекова у стационарној здравственој установи; могућности злоупотребе лекова у традиционалном систему издавања лекова; систем јединичне 

расподеле лекова у стационарној здравственој установи; софтверска решења система јединичне расподеле лекова; аутоматско издавање лекова; упоређење 

ефикасности и безбедности расположивих система аутоматског издавања лекова; упозорења која треба упутити пацијентима који користе инсулин и/или 

оралне антидијабетике; индикације и контраиндикације оралних антидијабетика; упозорења која треба упутити пацијентима који користе кортикостероиде 

системски; индикације и контраиндикације системски примењених кортикостероида; упозорења која треба упутити пацијентима са астмом, који користе 

инхалациону терапију; упозорења која треба упутити пацијентима са ангином пекторис,  који примају бета блокаторе и нитрате; индикације и 

контраиндикације блокатора канала за калцијум; упозорења за пацијенте који користе оралне антикоагулансе; нежељена дејства хепарина, дозирање 

хепарина; разлике између нефракционисаног и фракционисаних хепарина; Нежељена дејства антибиотика; интеракције макролидних антибиотика са 

лековима који продужавају QT – интервал; издавање лекова хендикепираним особама; најчешће грешке које настају при издавању лекова хендикепираним 

особама; издавање лекова особама са психозама и великом депресијом; нежељена дејства и контраиндикације антипсихотика и антидепресива. 

 

Практична настава: Провера идентификационих података на рецепту или требовању; откривање неправилности / ирегуларности на рецепту; вежбање 

комуницирања са пацијентима којима треба издати лек; практично издавање лекова пацијентима на хируршкој клиници; практично издавање лекова у 

систему јединичне расподеле пацијентима интерне клинике; практичан рад са машином за паковање појединачних доза лекова; практични примери 

издавања лекова пацијентима са дијабетесом; практични примери издавања лекова пацијентима са аутоимуним болестима везивног ткива; практични 

примери издавања лекова пацијентима са бронхијалном астмом; саветовање пацијената на терапији статинима; практични примери прописивања 

антибиотика и аналгетика пацијентима на дуготрајној терапији са варфариним.; практични примери профилактичке примене антибиотика; практични 

примери издавања лекова особама са ослабљеним слухом и/или ослабљеним видом; практични примери издавања лекова особама са депресијом. 

Литература  

 Јанковић СМ (уредник). Фармакологија и  токсикологија. 3. издање. Крагујевац: Медицински факултет, 2011. 

 Desselle SP, Zgarrick DP (editors). Pharmacy Management: Essentials for All Practice Settings. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill, 2008.  

 Brookes D, Smith A (editors). Non-Medical Prescribing in Healthcare Practice: A Toolkit for Students and Practitioners. 1st Edition., Palgrave Macmillan, 
2006. 

 Терзић Б, Анђелковић Д, Meyboom R, Стануловић М. (уредници). Фармаковигиланца и безбедна примена лекова, Београд: Фармацеутски 

факултет, 2006. 

 Јанковић СМ. Управљање лековима у болници, Крагујевац: Медицински факултет, 2006. 

 Угрешић Н, Ђукић Љ, Станимировић В, Терзић Б (уредници). Фармакотерапијски водич 5. Београд: Агенција за лекове и медицинска 
средства Србије, 2011. 

 Јанковић СМ (уредник). Приручник за практичну наставу из фармакологије  и токсикологије. Крагујевац: Медицински факултет, 2009. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе, рад у малој групи, посматрање видео материјала, израда есеја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Болести и циљеви лечења 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов:  уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да  разумеју основне патогентске механизме у настанку  болести, да препознају њихове најчешће симтоме и 

знакове, циљеве лечења и избор терапијског средства. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Физиологија срчане функције; учесталост, механизам настанка, клиничко испољавање и 

лечење најчешћих болести кардиоваскуларног система; регулација дисања, фактори ризика, патогенетски механизми настанка  бронхијалне астме и 

хроничне опструкцијске болести плућа,  основне групе лекова и  принципи лечења; акутне инфекције респираторног система, етиолошки фактори, 

антибактеријски лекови, савремене смернице за иницијалну терапију ванболничких и болничких пнеумонија; туберкулоза плућа, епидемиологија, принципи 

лечења; алергијске болести, механизам настанка, начин испољавања, терапија и профилакса; патофизиологија, клиничко испољавање  и лечење болести 

дигестивног тракта; основи фукционисања ендокриног система, основи деловања хормона; дијабетес мелитус, механизам настанка и клиничко испољавање, 

механизам деловања инсулина и оралних хипогликемика; регулација функције штитасте жлезде и деловање тиреоидних хормона, поремећаји функције 

штитасте жлезде и лекови који се користе код обољења штитасте жлезде; коагулација крви, лекови који делују на коагулацијску каскаду, адхезија и 

агрегација тромбоцита, фибринолиза; тромбоемболијска болест; класификација анемија, антианемијски лекови, хематопоезни фактори раста;  кратак 

преглед функције бубрега и механизам настанка  хроничне  реналне инсуфицијенције, инфекције уринарног тракта, лекови који делују на бубрег; 

атеросклероза и метаболизам липопротеина; метаболизам кости, ремоделирање костију,  етиопатогенеза и лечење остеопорозе; акутне инфекције 

респираторног система у дечјем узрасту; примена лекова у трудноћи. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина у препознавању основних симптома и знакова болести које се најчешће срећу у 

фармацеутској пракси; вештина у правилном избору одговарајућих лекова поштујући принципе добре клиничке праксе; вештина у спроводјењу едукације 

пацијената  истичући значај и предности инхалационе терапије; вештина у препознавању нежељених ефеката лекова; вештина у препознавању међусобне 

интерреакције различих лекова код болесника са хроничним болестима више органа и система. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Лечење пацијената се мора заснивати на принципима медицине засноване на доказима; 

едукација пацијената је континуирани процес који се мора спроводити на свим нивоима здравствене заштите укључујући и фармацеута; унапређење 

квалитета рада је континуирани процес у професионалном животу сваког фармацеута. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Теоријска настава обухвата учесталост, механизам настанка, дијагностички приступ, клиничке манифестације и лечење  најчешћих болести из области 

кардиологије, пулмологије, ендокринологије, хематологије, гастроентерологије, реуматологије и алергологије, са посебним освртом на примену лекова у  

трудноћи. 

 

Практична настава: 

Рад у малим групама са постављеним клиничким проблемом са понуђеним могуђностима за његово решавање. Дискусија о сваком случају и изналажење 

најбољег терапијског приступа. 

Литература  

 Varagić MV, Milošević PM.  Farmakologija. XVI, preradjeno i dopunjeno izdanje, Elit Medica, Beograd, 2001. 

 Ранг Х.П., Фармакологија, Београд: Дата статус, 2005. 

 Манојловић Д., Интерна медицина 2, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2003. 

 Harissonova načela interne medicine, (15 Ed). Bard-fin, Beograd, 2004. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, рад у малим групама,  проблем орјентисана настава, видео-презентације, израда семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмет  Токсикологија – клинички, еколошки и експериментални аспекти 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју врсте отрова, њихово дејство на организам човека и експерименталних животиња, метаболизам отрова, 

и кретање отрова кроз екосистем.  

Развити рационалан приступ проблемима тровања у пракси, заснован на доказима изведеним из научних истраживања        

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање врсте и порекла отровних материја; познавање механизама дејства отрова на 

ћелију; познавање најважнијих токсидрома (синдрома који настају као последица дејства отрова на организам човека); разумевање потреба и перспективе 

отрованих пацијената; познавање принципа токсикологије засноване на доказима; познавање основа метода за доказивање отрова у организму човека; 

познавање токсикокинетике (кретања отрова кроз организам); познавање основних принципа кретања отрова кроз екосистеме. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања токсидрома; вештина комуникације са отрованим и његовим 

пратиоцима; вештина тумачења резултата токсиколошких анализа; вештина претраживања токсиколошких база података на интернету; вештина контроле 

прописане терапије за отрованог пацијента; способност рационалног решавања практичних случајева тровања; вештина израде сумарног извештаја о 

случају тровања и критичке евалуације предизете терапије. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права отрованих пацијената морају увек бити заштићена; сваком практичном проблему 

се мора прићи на систематичан и рационалан начин; понашање у практичном раду треба заснивати на принципима токсикологије засноване на доказима; 

правилно информисање јавности о опасностима од отровних супстанци из околине је дужност сваког професионалца из области токсикологије. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава:  

Врсте и порекло отрова; iндустријске хемикалије: ризици за респираторни систем и кожу; заштитна опрема; тератогеност: урођене аномалије услед дејства 

отрова током првог триместра трудноће; безбедни период у току првог тромесечја; хитро лечење тровања. перорално унети отрови; принципи дијагностике 

тровања; излагање познатим отровима; летална доза и летална концентрација; лечење тровања; успостављање виталних функција; успостављање 

проходности дисајних путева; плућни едем и циркулаторни шок; тровање халогенираним инсектицидима; деривати халобензена и аналози; бензен 

хексахлорид и аналози; 2,4-дихлорфеноксисирћетна киселина; полицилични хлорирани инсектициди; тровање разноврсним пестицидима: баријум, талијум, 

флуороацетат, динитрофенол, никотин, паракват; тровање халогеним угљоводоницима: бифенили, угљен-тетрахлорид и остали; тровање металима: тровање 

живом, оловом, гвожђем, манганом; употреба хелата у лечењу тровања тешким металима; тровање цијанидима, сулфидима и угљен-моноксидом; тровање 

лековима: антидепресиви, седативи, неуролептици, литијум, антиепилептици; отровно биље; начини и путеви контаминације човекове околине; мере 

заштите и превенције тровања. 

 

Практична настава: 

 Практични аспекти Високо-ефикасне течне хроматографије (ХПЛЦ) у токсикологији; упознавање са заштитном опремом; рад саветовалишта за утицај 

отрова и лекова на трудницу и плод; принципи хемодијализе, форсиране диурезе и хемоперфузије; рад токсиколошког информационог центра; законска и 

медицинска одговорност фармацеута у случајевима тровања; рад са базама података на интернету; процене квалитета и клиничког значаја препорука из 

публикације; опсервација пацијента у алкохолном апстиненцијалном синдрому; решавање клиничког проблема пацијента отрованог киселином; решавање 

клиничког проблема: пацијент отрован водоник-сулфидом; токсиколошки значај осиромашеног уранијима. 

Литература  

 Јанковић СМ, уредник. Фармакологија и токсикологија. 3 изд., Медицински факултет, Крагујевац, 2011. 

 Farmakoterapijski  vodič. Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Broj 5, 2010. 

 Dreisbach RH, True BL. Trovanja, prevencija, dijagnoza i lečenje. 13. izdanje (prevod na srpski), DataStatus, Beograd, 2005. 

 Edwards Griffith, The Treatment of Drinking Problems, Cambridge: University Press, 2003 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да овладају следеђим експерименталним техникама: из области аналитике фармацеутских препарата, аналитике 

фармацеутских биопрепрепарата, молекулског моделирања употребом програмских пакета за графичку обраду  хемијских структура код дизајна лекова, 

контроли квалитета фармацеутике. 

Упознавање са најновијим достигнућима у пољу унапређења специфичних лекова (АЦЕ  инхибитори) као и даље перспективе: формулација и особине 

хидрофилних матрикс таблета; фармацеутска хемија АЦЕ-инхибитора; молекулска графика и молекулско моделирање; везивање радио-лиганда. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: аналитичка одређивања хемијског квалитета и састава фармацеутике, аналитичка 

одређивања физиких особина фармацеутике, графичко – компјуетрски приступ дизајну фармацеутике, познавање лабораторија и опреме неопходне за 

анализу и контролу квалитета призвода из области фармацеутике.  

Вештине које ће студент стећи после савладавања програма: приступ аналитичком проблему, основне методе за анализу фармацеутских производа, 

врсте аналитике које се примењују у модерној фармацеутксој индустрији и лабораторијама, начин примене молекулског дизајна у савременој производњи 

нових фармацеутика. Наведене вештине омогућавају студентима да стекну одговарајући однос и став према контроли квалитета модерних лекова а у циљу 

рационалне и опрезне примене. Студенти ће бити оспособљени да из ове области усвоје основне принципе аналитике и контроле фармацеутике. Стечена 

рутина и вештине би им омогућиле да у реалним ситуацијама решавају задатаке који се односе на поменуту област, сами или у групи сарадника уз 

одговарајућу опрему.  

Ставови које ће студенти стећи после савладавања програма: систематично и рационално анализирање планирање приликом решавања проблема 

(синтезе), аналитика је основ провере садржаја и квалитета фармацеутике, односи према колегама у лабораторији морају увек бити коректни, приликом 

анализе препарата мора се бити прецизан, пажљив и рационалан, контрола квалитета производа је основ здраве примене код терапије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата фарамакопеју, растворе, стерилизацију, методе стерилизације, течне препарати у фармацеутици, елементарну анализу, 

фармаколошко активне и помоћне супстанце неорганског порекла, фармаколошко активние и помоћне супстанце неорганско-органског порекла, 

фармаколошко активне и помоћне супстанце органског порекла, фармацеутско-хемијску чистоћу фармаколошко активних и помоћних супстанци, 

титриметрију, неорганске киселине, неорганске и органске пероксиде, неорганске оксиде у фармацији, контрола квалитета фармацеутике, подлоге 

(безводне, са водом, растворљиве у води), полифазну фармацеутику, матрикс таблете, хемија АЦЕ-инхибитора, молекулска графика, молекулско 

моделирање, радио-лиганд, изоловани органи. 

 

Практична настава  

Подразумева лабораторијску вежбу везану за сваку наведену тематску јединицу; лабораторијске вежбе могу бити практичне или виртуелне у зависности од 

теме као и услова неопходних за дати проблем; посете Агенцији за лекове, фабрици лекова и анализа видео материјала су један од делова практичне 

наставе. 

Литература 

 Новокмет Слободан. Лабораторијске вежбе из фармације и фармакологије, 1. изд., Медицински факултет Крагујевац, 2009. 

 Варагић Владислав М., Фармакологија, Београд: Елит – Медица, 2003. 

 Минић Драгица, Увод у лабораторијски рад, Београд: Веларта, 2005. 

 Ph. Jug. V (2000). Jugoslovenska farmakopeja, 5. izdanje, Savezni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja, Savremena administracija, Beograd. 

 Z.Vujić, J.Brborić, O.Čudina, S.Erić, B.Lučić.  Priručnik za praktičnu nastavu iz farmaceutske hemije, Nauka, Farmaceutski fakultet Beograd, 2001. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања,  вежбе, проблем-оријентисана настава, рад у малој групи, стручне екскурзије, посматрање видео материјала, израда 

есеја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Неуронауке и фармакологија 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов: Уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета : Омогућити студентима да разумеју природу, узроке, учесталост, симптоматологију, начин лечења поремећаја из области неуронаука, као и 

место и значај фармацеута у систему психијатријске и неуролошке здравствене заштите. Развити код студената рационалан приступ проблемима у пракси у 

раду са неуролошким и психијатријским пацијентима.Подстаћи код студената интерес за област неуронаука у смислу фармацеутских клиничких 

истраживања.        

Исход предмета  Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање молекуларних основа психијатријских и неуролошких 

поремећај; познавање ИЦД-10 класификације психијатријских и неуролошких поремећаја; познавање учесталости, узрока, клиничке слике, терапије 

најчешћих психијатријских и неуролошких поремећаја; упознавање са практичним радом са психијатријским и неуролошким пацијентима у свакодневној 

фармацеутској пракси; упознавање са улогом и местом фармацеута у систему психијатријске и неуролошке здравствене заштите; упознавање са законом о 

заштити права болесника са менталним поремећајима; упознавање са издавањем лекова који се користе у психијатрији и неурологији;упознавање са улогом 

фармацеута у превенцији психијатријских и неуролошких поремећаја. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина комуникације са психијатријски оболелим пацијентом; вештина у препознавању 

клиничких слика појединих психијатријских и неуролошких поремећаја; вештине у издавању психијатријских и неуролошких лекова; вештине у руковању 

лековима који се употребљавају у психијатрији и неурологији. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Етички став према психијатријским пацијентима; 

континуирана едукација је обавезан процес у професионалном раду сваког фармацеута; клиничка испитивања лекова у психијатрији морају се спроводити 

на максималном етичком нивоу због природе пацијената оболелих од психијатријских поремећаја; психијатријки пацијент “опасан је по околину” просечно 

као и сваки други човек; психијатријски и неуролошки поремећаји могу се успешно лечити; психијатријски и неуролошки поремећаји могу се успешно 

превенирати. 

Садржај предмета    

Теоријска настава  

Теоријска настава обухвата историју неуронаука, основе неуробиологије мозга, неуротрансмисију у централном нервном систему, основе неуроанатомије, 

појам, дефиницију, класификацију, учесталост, узроке, клиничку слику, лечење најважнијих неуролошких поремећаја ( цереброваскуларна обољења, 

епилепсије, неуромишићна обољења, екстрапирамидни поремећаји, демијелинационе болести, неуролошки поремећаји развојног доба ), основе опште 

психопатологије, појам, дефиницију, класификацију, учесталост, узроке, клиничку слику, лечење најважнијих психијатријских поремећаја (анксиозни 

поремећаји, поремећаји расположења, схизофрени поремећаји, мождани органски психосиндроми, болести зависности, психијатрија развојног доба). 

 

Практична настава  

Израда стручног извештаја, израда презентације у Пауер Поинту, практична комуникација са пацијентом оболелим од неуролошких поремеећаја, приступ и 

вештина комуникације са пацијентима оболелим од различитих психијатријских поремећаја, мерење концентрације антиепилептика и антидепресива у 

серуму, руковање и дистрибуција лекова који се примењују у нурологији и психијтрији, специфичности издавања лекова у психијатрији и неурологији. 

Литература  

 Славица Ђукић-Дејановић, Слободан Јанковић. Медикаментозна терапија у психијатрији. 2. издање, Медицински факултет Крагујевац, Крагујевац, 2005. 

 Горан Михајловић. Депресије и индивидуализација дозирања антидепресива. Медицински факултет Крагујевац, Крагујевац, 2001. 

 Боривоје Радојичић Општа и специјална Клиничка неурологија, , Елит Медика, Београд, 1998. 

 Јован Марић. Клиничка психијатрија. 11. издање, Меграф, Београд, 1995. 

 Звонимир Левић, Неурологија, Медицинска књига, Београд, 2003. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, проблем-орјнтисана настава, рад у малој групи, практичан рад са пацијентима оболелим од неуролошких и 

психијатријских поремећаја, израда есеја, израда семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 



41 

 

 

Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета  Решавање клиничких проблема 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  7 

Услов:  Уписана трећа година студијског програма, шести семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да  разумеју основне патогентске механизме у настанку  болести, да препознају   њихове најчешће симтоме на 

основу којих ће решити клиничке проблеме и израдити терапијски водич.            

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Акутне болести кардиоваскуларног система. Акутни едем плућа, напад ангине пекторис, 

акутни инфаркт миокарда, хипертензивна криза; епидемиологија, фактори ризика и патофизиологија  бронхијалне астме и хроничне опструкцијске болести 

плућа; акутне инфекције респираторног система, етиолошки фактори, антибактеријски лекови, савремене смернице за иницијалну терапију ванболничких и 

болничких пнеумонија; анафилактички шок, механизам настанка, терапија и профилакса; патофизиологија, клиничко испољавање  и лечење болести 

дигестивног тракта, терапијски приступ; поремећаји функције штитасте жлезде и лекови који се користе код обољења штитасте жлезде; тромбоемболијска 

болест, патогенеза развоја, учесталости, дијагностички и терапијски алгоритам; класификација анемија, антианемијски лекови, хематопоезни фактори раста; 

механизам настанка  хроничне  реналне инсуфицијенције; инфекције уринарног тракта и терапијски приступ; акутне инфекције респираторног система у 

дечјем узрасту. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина у препознавању основних симптома и знакова болести које се најчешће срећу у 

фармацеутској пракси; вештина у правилном избору одговарајућих лекова поштујући  принципе добре клиничке праксе; вештина у препознавању 

нежељених ефеката лекова; вештина у препознавању међусобне интерреакције различих лекова код болесника са хроничним болестима више органа и 

система 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Лечење пацијената се мора заснивати на принципима медицине засноване на доказима; 

едукација пацијената је континуирани процес који се мора спроводити на свим нивоима здравствене заштите укључујући и фармацеута; унапређење 

квалитета рада је континуирани процес у професионалном животу сваког фармацеута. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Теоријски се обрађују патогенетски механизми, клиничке манифестације, дијагностички  и терапијски приступ код  болести  које се обрађују као клинички 

проблем: акутна стања у кардиологији, учесталост, фактори ризика и механизам настанка акутног коронарног синдрома; акутни напад  бронхијалне астме и 

егзацербација хроничне опструкцијске болести плућа; алергијске реакције; акутни бол у трбуху; дубока венска тромбоза; дијабетес мелитус; приступ 

болеснику са поремећеном функцијом бубрега; повишена температура и оспе по кожи; кардиопулмонални арест код деце и одраслих, најчешћи узроци, 

патогенетски механизми и третман; шок у дечјем узрасту; тровања у педијатрији; епилептични статус код деце; начини апликације лекова у педијатрији: 

периферни венски приступ, катетеризација умбиликалних крвних судова; пункција артерија; интраосална инфузија; ендотрахеални пут алокације лекова. 

 

Практична настава 

Рад у малим групама са симулираним пацијентима  који су представљени са здравственим проблемом који је везан за тематску јединицу. Заједно са 

студентима истражује се епидемиологија, етиологија, патофизиологија задате болести. 

Литература  

 Varagić MV, Milošević PM  Farmakologija.. XVI, preradjeno i dopunjeno izdanje, Elit Medica, Beograd, 2001. 

 Narabayashi Hirotaro, Advances in Neurology, New York: Raven Press, 1993. 

 Ранг Х.П., Фармакологија, Београд: Дата статус, 2005. 

 Knezević i sar. Urgentna terapija u pedijatriji. Medicinski fakultet u Kragujevcu, Prizma Kragujevac, 2002. 

 Harissonova načela interne medicine, (15 Ed). Bard-fin, Beograd, 2004. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 120 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе, рад у малим групама,  проблем орјентисана настава, видео-презентације, израда семинарских 

радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Нове методе примене лекова 2 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, седми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима детаљан увид и разумевање нових метода примене лекова, са посебним нагласком на примену нових терапијских 

метода које се користе у дизајну система примене лекова. Омогућити им упознавање са основима козметологије и омогућити студентима да разумеју 

примену корективне и декоративне козметологије. Омогућити да се упознају са начинима примене лекова као и упознавање са применом лекова развијеним 

за орални и парентерални пут примене, као и методама које још нису доспеле на тржиште, већ су у експерименталној фази. Развити рационалан приступ 

проблемима у пракси. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Технологије примене лекова које су још у развојној фази; производња и примена стабилних 

лекова из крви; примена стем ћелија; примена моноклонских антитела; примена генске терапије; примена корективних козметичких препарата; примена 

декоративних козметичких препарата.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина комуникације и могућност стицања нових сазнања по питању нових лекова; 

коришћење података ЕМЕА, ФДА, СЗО и других; способност сагледавања предности нових метода примене лека; вештина претраживања основних база 

података на интернету; вештина коришћења релевантне литературе и часописа, и начин преношења информација; способност рационалног решавања 

практичних проблема из фармацеутске делатности у оквиру нових метода примене лекова; способност тумачења рационалности примене нових метода 

примене лекова; способност преношења сазнања о новим методама примене лекова; процена релевантности здравствених информација. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Пацијенту треба дати препарат који му највише помаже; у обављању професионалних 

дужности морају се поштовати етички принципи, односно мора се презентовати постојање нове методе примене лека и стално вршити едукација; понашање 

у практичном раду треба заснивати на принципима фармације засноване на доказима; унапређење квалитета рада је перманентан процес у професионалном 

животу сваког фармацеута; праћење стручне литературе и преношење нових сазнања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава    

Савремене технологије примене лекова; производња и примена стабилних лекова из крви; матичне ћелије; примена матичних ћелија; моноклонска антитела; 

примена моноклонских антитела; генска терапија; примена генске терапије; систем контроле квалитета фармацеутских производа; историја козметологије; 

структура и продукти коже; препарати у третману косе; активне компоненте козметичких препатата; помоћне материје у козметичким препаратима; 

стабилност и чување козметичких производа. 

 

Практична настава  

Примена савремених технологија израде лекова у пракси. Улога имноглобулина, врсте имунитета,  структура антитела, примена лекова добијених из крви. 

Дефиниција, култивисање и чување матичних ћелија. Терапија матичним ћелијама. Матичне ћелије зуба. Матичне ћелије у терапији срчаних обољења. 

Терапија моноклонским антителима. Дефиниција и добијање моноклонских антитела. Увод у генску терапију, физичке и хемијске карактеристике 

нуклеинских киселина. Репликација ДНК молекулa. Соматична и герминативна генска терапије, вирусни и не вирусни вектори. Примена система контроле 

квалитета у фармацеутској индустрији. Значај козметологије и примена козметичких препарата. Анатомија коже и њених продуката-длака, знојне, лојне, 

млечне жлезде и нокат. Структура длаке косе, препарати за третман и негу косе. Активне компоненте биљног, животињског и минералног порекла. Њихова 

примена у козметичким препаратима. Улога помоћних материја у козметичким препаратима. Утицај спољашњих фактора на стабилност козметичких 

препарата. Утицај амбалаже на стабилност козметичих производа. 

Литература  

 Бошковић Б., Ромић М., Стабилни лекови  добијени из хумане плазмe, Београд , 2003. 

 Ihler G. M., Methods of Drug Delivery, 1st edition, Pergamon, 1986. 

 Dennis M. Brown., Review of Drug Delivery Systems in Cancer Therapy, Humana Press, New Jersey, 2004. 

 Edith Mathiowitz, Donald E., Chickering III., Claus-Michael Lehr, Bioadhesive Drug Delivery Systems: Fundamentals, Novel Approaches, and 

Development, I edition, CRC, 1999. 

 Tapash K. Ghosh, William R. Pfister, Su Il Yum. Transdermal and Topical Drug Delivery Systems, Interpharm Press Inc, US, 1997. 

 Katzung G. Bertram, Drug Therapy, London: Prentice-Hall International, 1991. 

 De Polo K. F., A Short Textbook of Cosmetology, 1st edition, Verlag fur Chenische Industrie, H. Ziolkowsky GmbH, Augsburg, 1998. 

 Muller A.Robert, Manual of Drug: Interactious for Anestesiology, New York: Churchill-Livingstone, 1992. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава, семинари, вежбе, рад у малој групи 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Имунофармакологија и лечење хроничних болести 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, седми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Имунофармакологија проучава утицај лекова на имунски систем и објашњава принципе имуностимулације, имуносупресије и 

имунопрофилаксе. Поред тога, циљ имунофармакологије је да пружи основне информације о ћелијама и медијаторима акутне и хроничне инфламације, да 

објасни основне механизме настанка, ослобађања и акције фармаколошки активних агенаса као што су простагландини, тромбоксани, леукотриени, кинини, 

цитокини. Овим курсом су такође обухваћени развој и употреба лекова који се користе у терапији хроничних инфламаторних обољења, као што су астма 

или реуматоидни артритис. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Од студента се очекује да буде способан да: зна основне принципе активне и пасивне 

имунизације, разуме технологију прављења вакцина и трендове развоја нових вакцина, буде у стању да објасни основне механизме дејства 

имуномодулаторних супстанци, зна које су ћелије и медијатори кључни у настанку инфламаторног одговора, разуме критеријуме на основу којих се неке 

ендогене субстанце описују као медијатори инфламације, буде у стању да објасни механизме дејства лекова који се користе за контролу инфламације, 

разуме основне трендове истраживања инфламаторних медијатора и антитинфламаторних лекова, разуме патологију астме и реуматоидног артритиса, као и 

терапеутске приступе у лечењу ових болести, развије вештине претраживања и евалуације литературе, припремања и презентације постера и семинара, 

тимског рада. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: На крају наставе студент ће бити оспособљен да самостално изведе анализу и синтезу 

релевантних података, уочи и реши проблем, донесе одлуку и у тимском раду примени стечена знања у пракси. Савладаће основне технике целуларне 

имунологије: изолација мононуклеарних и полиморфонуклеарних леукоцита из периферне крви; in vitro култивација имунских и малигних ћелија; 

функционално испитивање мононуклеарних и полиморфонуклеарних ћелија; in vitro имуномодулација имунског и инфламаторног одговора, цитотоксични 

тестови (МТТ, Неутрал ред); одређивање оксидационог и антиоксидационог статуса спектрофотометријским методама; основне технике ЕИА (ЕЛИЗА). 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод у имунологију. Неспецифична имуност. Презентација антигена. Препознавање антигена у стеченој имуности. Ћелијски имунски одговор. Ефекторски 

механизми ћелијске имуности. Хуморални имунски одговор. Ефекторски механизми хуморалне имуности. Имунска толеранција. Основни принципи 

имунизације; ендогене и егзогене имуномодулаторне супстанце; молекуларни механизми инфламације; медијатори инфламације; клинички аспекти 

имунофармакологије: терапија и превенција алергијских болести, преосетљивост на лекове; аутоимуне болести; реакција имунолошког система код 

болесника у сепси; интравенска примена гама-глобулина; примена моноклонских антитела код болесника са малигним болестима; аутоимуни тироидитиси; 

терапијске могућности; дерматолошка обољења са имунолошком основом; имунолошка основа дијабетеса тип 1; имунолошка основа бронхијалне астме; 

имуносупресивна терапија код трансплантације органа. 

Практична настава: 

Технологија прављења вакцина;ефекти цитокина у експерименталним моделима; ефекти азот-моноксида на изоловане крвне судове; ефекти нестероидних 

антиинфламаторних лекова на експериментални модел инфламације; приказ болесника са алергијским манифестацијама; приказ болесника са системским 

лупусом еритематодесом; приказ болесника са сепсом; приказ болесника са нежељеним дејствима после примене гама-глобулина; приказ болесника са не-

хоџкиновим лимфомом, који се лечи ритуксимабом; приказ болесника са хашимотовим тироидитисом; приказ болесника са еритема мултиформе; приказ 

болесника са дијабетесом мелитусом тип 1; приказ болесника са бронхијалном астмом; приказ болесника са трансплантацијом срца који прима 

циклоспорин. 

Литература 

 Abbas AK, Lichtman A. Основна имунологија: функције и поремећаји имунског система, треће издање. Data status, Београд, 2008. 

 Сва предавања и материјал за рад у малој групи налазе се на сајту Mедицинског факултета: www.medf.kg.ac.rs 

 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 75 Предавања: 30 Вежбе:15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава ,семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писани испит До 70 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

http://www.medf.kg.ac.rs/
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Клиничка фармација  1 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, седми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју обим практичног рада фармацеута и његово место у обезбеђењу рационалне фармакотерапије у систему 

фармацеутске здравствене заштите.  

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање основних принципа рационалне употребе лекова; познавање принципа клиничке 

фармакокинетике; разумевање потреба и перспективе пацијената у циљу обезбеђења фармакотерапије према индивидуалним потребама пацијента; основни 

принципи фармакогенетике и њена примена у циљу обезбеђења ефикасне и безбедне фармакотерапије; познавање принципа фармације засноване на 

доказима (ФЗД); познавање клиничко биохемијских параметара, основних дијагностичких метода и тестова; познавање основних принципа 

фармаковигиланце; познавање основних принципа фармакоекономије у циљу обезбеђења рационалне фармакотерапије; познавање принципа критичке 

процене информација о лековима ; познавање основних принципа клиничког испитивања лекова и основних елемената добро дизајнираних клиничких 

испитивања.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања интеракција, нежељених и токсичних ефеката лекова; вештина 

комуникације са пацијентом и другим здравственим радницима; вештина процене информација o лековима  и писања извештаја; способност рационалног 

решавања практичних проблема из фармацеутске делатности; способност  тумачења резултата лабораторијских испитивања; вештина прерачунавања 

концентрација лекова у фармацеутским препаратима. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права пацијента морају увек бити заштићена; сваком практичном проблему се мора 

прићи на систематичан и рационалан начин; понашање у практичном раду треба заснивати на принципима ФЗД; унапредити квалитет рада. 

Садржај предмета:  

Теоријска настава: Увод у праксу клиничке фармације – пацијент у фокусу; комуникација са пацијентом и здравстеним радницима; фармакотерапија 

специфичних групација популације; основни принципи ФЗД; основни биохемијски параметри, дијагностичке методе и тестови;основни принципи 

фармакокинетике; терапијски мониторинг лекова у телесним течностима; крива концентрације лека у односу на време примене; клиренс лека; интеракције 

лекова; откривање, процена  и спречавање нежељених реакција на лекове; пријављивање нежељених реакција на лекове; фармакотерапија према 

индивидуалним потребама пацијента; основни принципи фармакогенетике; парентерална и ентерална исхрана; фармакоекономски аспекти рационалне 

фармакотерапије; саветовање клиничара у вези са лековима које прописују; помоћ око израде одељењског формулара; терапијски мониторинг лекова; 

фармакоекономске процене нових лекова; улога клиничког фармацеута у клиничком испитивању лекова, критичка процена валидности клиничке студије; 

рационална примена фармакотерапије код: поремећаја у гастроинтестиналном тракту, КВС-у, поремећаја дисања, неуролошких и психијатријских  

поремећаја, инфективних, ендокриних, хематолошких, реуматских, бубрежних, малигних  болести. 

 

Практична настава: Вежбе комуникације са пацијентом и колегама; решавање клиничких проблема пацијената који припадају специфичним групацијама 

популације; писање есеја на задату тему уз коришћење принципа ФЗД; решавање задатака са клиничким проблемима где студент треба да процени да ли у 

терапији одређеног пацијента има лекова који ступају у интеракцију; посета Агенцији за лекове: националном центру за фармаковигиланцу;одређивање 

терапије према потребама одређеног болесника; решавање клиничких проблема применом фармакоекономских процена; израда формулара за одељење; 

терапијски мониторинг лекова; израда плана праћења терапије „Pharmacist,s care plan”. 

Литература  

 Јанковић С, уредник. Фармакологија и токсикологија. 3 издање. Mедицински факултет, Универзитет у Крагујевцу; 2011. 

 Јанковић СМ, Радоњић В.: Основе клиничке фармације . Крагујевац; Медицински факултет , Универзитет у Крагујевцу, 2010 

 Угрешић Н. уредник    Фармакотерапијски водич 5. изд  , Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2011                                

 DiPiro J. at all. Pharmacotherapy: а Pathophysiologic Approach. 8th edition. McGraw-Hills Companies ; 2011. 

 Chisholm-Burns M at all.Pharmacotherapy principles and practice. 2nd edition. McGraw-Hills Companies ; 2010. 

 British National Formulary. 64th edition., Pharmaceutical Press, London; 2012. 

 British National Formulary – for children, 2012-2013.  , Pharmaceutical Press, London; 2012. 

 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПИЈА.Уредници: Roger Walker и Clive Edwards ; уредници хрватског издања: Велимир Божичков и Весна 

Бачић-Врца, Загреб: Школска књига, 2004. 

 CLINICAL SKILLS FOR PHARMACIST: A Patient –focused Approach.Karen J. Tietze, Mosby, Inc., 2004. 

 DEVELOPING CLINICAL PRACTICE SKILLS  FOR PHARMACISTS. K. Galt, American Society of Health Systems Pharmacists, 2006. 

 ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА. Јанковић СМ. И изд., Медицински факултет, Крагујевац, 2003. 

 STOCKLEY'S DRUG INTERACTIONS, Stockley Ivan, London: Pharmaceutical Press, 2002 

 ФАРМАКОЛОГИЈА , Rang H.P. , Dale M.M. et al.. Уредник српског издања Тодоровић З., Београд, Дата Статус, 2005. 

 ФАРМАКОКИНЕТИКА, Покрајац Милена, Београд: Графолик, 2002. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 105 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем орјентисана настава,вежбе, рад у малој групи 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Медицинска хемија и дизајн лекова 2 

Статус предмета: Обавезан 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, седми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Циљ предмета је пружи информације о општим принципима дизајна лекова, молекулској сличности, особинама молекула лекова 

заснованих на обликум, удружености софтвера и биолошког инжињерства у дизајну лекова, дизајну лекова заснованом на аналогу, дизајну антагониста 

хистаминских Ха2-рецептора, хемогеномској стратегији у дизајну лекова, дизајну антагониста бета-адренергичких рецептора, ароматским интеракцијама, 

дизајну лекова заснованог на приступу активног аналога, примени неуронских мрежа у дизајну лекова, примени "QSAR" методологије у дизајну лекова, 

дизајну лекова потпомогнутом рачунаром, компаративној анализи молекулског поља и планирању синтеза уз навигацију кроз хемијски простор. 

Исход предмета 

Знања која ће студенти стећи: по завршетку наставе из овог курса од студента се очекује да зна савремене методе за дизајн лекова, да користи основне 

хемијске софтвере, везу између хемијске структуре молекула лекова и његове фармаколошке активности, утицај 3D структуре и конформације на 

фармаколошку активност, да јасно валда појмовима фармакофора, рецептор, лиганд, да познаје методе за моделовање фармакофоре, анализа молекулског 

поља, вештачке неуронске мреже и скенирање познатих података у циљу налажења могућег лека, да познаваје основне методе за предвиђање фармаколошке 

активности познатих једињења и несинтетисаних једињења као и методе за планирање синтезе нових лекова. Упознаће растућу улогу примене рачунара у 

испитивању и предвиђању фармаколошке активности молекула у савременој фармаколошкој индустрији, научиће методе за предвиђање фармаколошке 

активности, методе за генерисање фармакофоре, упознаће примену рачунара за предвиђање синтезе фармаколошки активних молекула. 

Вештине које ће студент стећи: на крају наставе студент ће бити оспособљен да користи хемијске софтвере за дизајн  лекова, основне методе за скенирање 

познатих база података у циљу налажења потенцијално фармаколошки активних супстанци и представи молекуле лекова и на друге начине који су 

релевантни за фармаколошку активност. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у дизајн лекова, молекулска сличност, особине молекула заснованих на облику, удруженост софтвера и биолошког инжињерства у дизајну лекова, 

дизајн лекова заснован на аналогу, дизајн антагониста хистаминских Ха2-рецептора, хемогеномска стратегија у дизајну лекова, дизајн антагониста бета-

адренергичких рецептора, ароматске интеракције, дизајн лекова заснован на приступу активног аналога, неуронске мреже у дизајну лекова, примена 

"QSAR" методологије у дизајну лекова, дизајн лекова потпомогнут рачунаром, компаративна анализа молекулског поља и планирање синтеза уз навигацију 

кроз хемијски простор. 

Практична настава 

Упознавање са основним хемијским софтверима; екстракција молекулске сличности из два или више молекула; пројекција van der wals-oве површине 

молекула у раван; минимизација наелектрисања и енергије; синтеза лекова заснованих на бензеновом прстену; конформације прстена; ротамери, виртуално 

скенирање засновано на trna-гуанин trans-гликозилази; примена техника за развој фармакофорног модела на примеру hiv-1 протеазе; симулација везивања 

естрогена; фармакофорни модел за лиганде допамин d3 рецептора; синтеза лекова заснованих на петочланим хетеро-прстеновима; синтеза лекова 

заснованих на шесточланим хетеро-прстеновима; синтеза андрогених једињења; синтеза једињења повезаних са естрогеном.  

Литература 

 Gasteiger J, Engel T (Eds.): Chemoinformatics: A Textbook. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2003. 

 Fischer Ј, Ganellin CR (eds): Analogue-based Drug Discovery. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA , Weinheim, 2006. 

 Nogardy Т, Weaver DF (eds): Medicinal Chemistry: A Molecular and Biochemical Approach, Third Edition. Oxford University Press, 2005. 

 Lednicer D. The Organic Chemistry of Drug Synthesis. Vol. 7, Wiley-Interscience, John Wiley & Sons, Inc., Publication, 2007. 

 Zupan J, Gasteiger J (eds): Neural Networks in Chemistry and Drug Design,, Wiley-VCH, Weinheim, 1999. 

 Kubinyi H, Folkers G, Martin YC (eds): 3D QSAR in Drug Design, Kluwer Academic Publishers, New York, 2000. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад студента: 90 

Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, колоквијуми, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  Писани испит / 70 

практична настава 30 Усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Инфективне болести 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Уисана четврта година студијског програма, осми  семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да се упознају са методологијом прегледа инфективних болесника, са најважнијим клиничким испољавањима 

појединих инфективних болести, као и са основним принципима дијагностике и терапије ових болести. Сагледавање организације спровођења терапије на 

инфективном одељењу. Сагледавање најзначајнијих профилактичких мера које се користе у циљу сузбијања заразних болести.          

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање методологије клиничког прегледа заразног болесника; познавање најчешћих 

клиничких синдрома у инфектологији; познавање најважнијих дијагностичких процедура које се примењују код ових болесника; познавање појединих мера 

профилаксе инфективних болести; познавање елемената савремене терапије заразних болести; познавање основних принципа рационалне примене 

антимикробне-каузалне терапије у инфектологији.  

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина узимања и анализирања анамнестичких података од болесника; вештина 

разликовања најчешћих клиничких синдрома у инфектологији; вештина сагледавања основних дијагностичких процедура у инфектологији; способност 

сагледавања фармакотерапијских основа лечења заразних болести; способност сагледавања најважнијих мера профилаксе инфективних болести. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Инфективне болести су често ургентна стања која изискују брзо постављање дијагнозе и 

брзо лечење. Код већине инфективних болести могуће је поставити етиолошку дијагнозу. Епидемиолошки подаци су веома значајни за већину инфективних 

болести и користе се у дијагностичке сврхе. Активна имунизација је најважнија профилактичка мера у сузбијању заразних болести. Антимикробна терапија 

заузима централно место у терапији заразних болести. Рационална примена антибиотика доприноси и доприносиће све више смањењу стопе смртности од 

различитих бактеријских инфекција. Серотерапија има приоритетан значај у лечењу појединих заразних болести. Симптоматска терапија има велики значај 

у лечењу многих заразних болести, а нарочито вирусних. Хигијенско-дијететски режим је саставни део терапије акутних цревних инфекција. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава обухвата опште карактеристике инфективних болести, инфективне болести бактеријске, вирусне, гљивичне, рикецијалне и протозоалне 

етиологије, као и терапију и профилаксу наведених болести.  

 

Практична настава  

Практична настава обухвата методологију клиничког прегледа заразног болесника, упознавање са најважнијим дијагностичким процедурама које се 

примењују, као и непосредно спровођење терапије и профилаксе код ових болесника.   

Литература  

 Тодоровић Зоран, Инфективне болести – тестови, Крагујевац: Медицински факултет, 2002. 

 Бененсон Абрахам, Приручник за спречавање и сузбијање заразних болести, Београд: Публикум, 1995. 

 Божић М, Докић Љ, едс. Инфективне болести. Центар за издавачку, библиотечку и информациону делатност, Београд, 2004. 

 Чановић П, Мијаиловић Ж.. Инфективне болести. Колор прес, Крагујевац, 2005. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 60 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 10 

практична настава 30 усмени испит 60 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармацеутска биотехнологија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ: 6   

Услов: Уписана четврта година студијског програма, седми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Циљ овог предмета је да пружи информације и оспособи студенте четврте године интегрисаних студија фармације да упознају битне 

делове ове младе мултидисциплинарне науке. Поред увода у фармацеутску биотехнологију, у предмету су садржане важне информације о активним 

супстанцама протеинске природе (биолошки лек), њиховом добијању (производњи) са освртом на одређене специфичности условљене природом ових 

производа у односу на конвенционалне лекове. Дати су различити аспекти безбедности зато што се користе биолошки процеси и системи који представљају 

добру подлогу за микробиолошку контаминацију, посебно вирусну. Методе које се користе у производњи биолошких лекова спадају у критичне, па је из тог 

разлога значајно да се у  овој области спроводи контрола примене важећих прописа и смерница, којим су обухваћени сви производни поступци који се 

примењују у производњи лекова, од пријема полазних материјала преко израде, паковања у унутрашње паковање, обележавања и поступка паковања у 

спољње паковање. Испитивање квалитета биолошких лекова обично укључује примену биолошких метода испитивања које карактерише већа 

променљивост од физичко-хемијских испитивања. Процесна контрола зато има велики значај у производњи биолошких лекова. Приказана је терапијска 

примена појединих врста биолошких лекова и сви битни аспекти, који се односе на захтеве у односу на безбедност, ефикасност и квалитет. Истакнут је 

значај употребе фармацеутске биотехнологије, која је омогућила производњу биолошких лекова без присуства патогених вируса, производњу довољних 

количина биолошких лекова, који су се раније, конвенционалним методама, производили у ограниченим количинама или уопште нису били доступни. Дат 

је осврт на значај примене биоинформатике, нарочито у пољу модерног дизајнирања како производа тако и генски инжењерисаних микроорганизама који 

служе за синтезу активних производа протеинске природе у фармацеутској биотехнлогији. 

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: по завршетку наставе из овог курса од студента се очекује да зна дефиницију и значај 

фармацеутске биотехнологије, аспекте безбедности, животне средине и етике у фармацеутској биотехнологији, значај биоинформатике за фармацеутску 

биотехнологију, врсте процесних простoрија, степен чистоће воде у фармацеутској биотехнологији, како се формулацишу производи у фармацеутској 

биотехнологији, лиофилизацију, које су документације неопходне у процесној фармацеутској биотехнологији; начин добијања моноклонских антитела, 

цитокина и антицитокина, хормона (инсулина), езима и регулатора ензимске активности и вакцина у фармацеутској биотехнологији; дефиницију 

нанобиотехнологије и њеног растућег значаја за фармацеутску биотехнологију; примену микроорганизама за синтезу фармацеутски активних производа. 

Вештине које ће студенти стећи после савладавања програма: на крају наставе студент ће бити оспособљен да примењује стечено знање у свакодневној 

пракси, али и у будућој професији. Фармацеутска биотехнологија чији је развој у току. Обзиром да је велики број протеинских лекова који се користе у 

клиничкој пракси, основна вештина коју ће сртуденти стећи јесте управо добро познавање ових лекова, технологије добијања и услова у којима се 

примењују и чувају.  

 Познавање улоге и значаја фармацеутске биотехнологије у модерном дизајну лекова и терапеутике; познавање принципа биотехнологије код израде 

биопрепарата; познавање принципа биофизичких и биохемијских метода за анализу и одређивање структуре готових производа; познавање врста 

биопрепарата који се добијају применом фармацеутске биотехнологије и  успешно примењују у модерној медицини; познавање значаја безбедносних мера 

које се спроводе у процесу биотехнологија.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у фармацеутску биотехнологију, аспекти безбедности, животне средине и етике у фармацеутској биотехнологији, биоинформатика и њен значај за 

фармацеутску биотехнологију, процесне простoрије, чистоћа и вода у фармацеутској биотехнологији, формулација производа у фармацеутској 

биотехнологији, лиофилизација, документација у процесној фармацеутској биотехнологији, моноклонска антитела, цитокини и антицитокини, хормони 

(инсулин), езими и регулатори ензимске активности, вакцине, нанобиотехнологија, примена микроорганизама за синтезу фармацеутски активних производа. 

Практична настава  

Виртуелне вежбе, симулација биотехнолошких поступака, наставна екскурзија, посета фабици лекова. 

Литература 

 Groves MJ (Ed.): Pharmaceutical Biotechnology, Second Edition. CRC Press LLC, Boca Raton, Fla., 2006. 

 Kayser O, Mueller RH (еds.): Pharmaceutical Biotechnology: Drug Discovery and Clinical Applications.Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 

Germany, 2004. 

 H Klefenz (Еd.): Industrial Pharmaceutical Biotechnology.Wiley,  Chichester, UK, 2001. 

 Rho JP, Louie SG (еds.): Handbook of Pharmaceutical Biotechnology. Pharmaceutical Products Press,  Binghamton, N. Y., 2003. 

 Crommelin DJA, Sindelar RD (еds.): Pharmaceutical Biotechnology: An Introduction for Pharmacists and Pharmaceutical Scientists, 2nd Edition. Taylor & Francis 

Ltd., London, UK, 2002. 

 Walsh G (Ed.): Biopharmaceuticals: Biochemistry & Biotechnology, 2nd Edition. John Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2003. 

 Новокмет С, Цупара С, Јанковић С: Фармацеутска биотехнологија. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу, 2011. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 105 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем-оријентисана настава, вежбе, рад у малој групи, стручне екскурзије, посматрање видео материјала 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и .......... .......... .......... 

семинар-и  .......... .......... 
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Дилеме у пракси 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, осми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју место фармацеута у систему здравствене заштите и значај његовог рада у решавању конкретних 

здравствених проблема појединог болесника. Развити свеобухватан и рационалан приступ проблемима везаним за очување и унапређење здравља, рано 

откривање и правилно лечење болести.        

Исход предмета  

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма:  

Познавање и разумевање значаја примене нефармаколошких мера у превенцији и лечењу хроничних болести; познавање и разумевање епидемиолошких 

карактеристика и клиничке слике најчешћих обољења од већег социомедицинског значаја; познавање и усвајање правилног фармакотерапијског приступа у 

збрињавању ургентних стања; познавање принципа медицине засноване на доказима; познавање и разумевање најчешћих дилема, заблуда и контраверзи у 

решавању конкретних здравствених проблема везаних за мотивисаност пацијената за лечење и сарадњу са лекарима и фармацеутима; разумевање, усвајање 

и примена етичких начела у свакодневном раду фармацеута 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: 

Вештина узимања и анализирања анамнестичких података од болесника; способност препознавања симптома и откривања знакова најчешћих хроничних 

болести; вештина препознавања акутног застоја срца и респираторног ареста и спровођења основних мера кардио-пулмоналне реанимације; способност 

коришћења дијагностичких протокола и терапијских алгоритама; вештина комуминакције са пацијентом и способност аргументоване примене научних 

ставова и стручног искуства са циљем разрешења најчешћих дилема с којима се пацијенти и здравствени радницу сусрећу. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:   

Правилна исхрана, физичка активност и корекција лоших животних навика имају одлучујући значај у очувању и унапређењу здравља и превенцији 

хроничних болести; фактор време и правилно извођење основних мера кардио пулмоналне реанимације пресудно утичу на преживљавање пацијената са 

кардиопулмоналим арестом; код хроничних болести са благим симптомима непридржавање савета лекара компромитује успех фармакотерапије; нежељена 

дејства и интеракције између појединих лекова могу некада довести до тежих оштећења здравља; индивидуализовани приступ дозирању лекова од великог 

је значаја за успех фармакотерапије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Исхрана; дијагностика болести; алтернативна медицина; хипертензија; исхемична болест срца; срчана инсуфицијенција; хроничне 

обструктивне болести плућа; тромбоемболија плућа; шећерна болест; анемије; бубрежна инсуфицијенција; траума; акутна тровања; кардиопулмонална 

церебрална реанимација; етичке дилеме код кардиопулмоналне церебралне реанимације.  

 

Практична настава: Гојазност као здравствени проблем; механизам настанка бола. врсте бола, лечење бола; плацебо; антихипертензивни лекови, лечење 

хипертензивне кризе; лечење срчаних аритмија, електростимулација; клиничка слика и принципи лечења кардијалног едема плућа; принципи лечења ХОБП, 

степенасти приступ лечењу бронхијалне астме; болести вена и њихово лечење, превенција плућне тромбоемболије, индикације за примену, интеракције и 

нежељена дејства антикоагулантних лекова; лечење шећерне болести дијетом, физичком активношћу, пероралним средствима и инсулином; лечење 

препаратима крви; посттрансфузијске реакције, пренос хепатитиса и хив инфекције трансфузијом; примена лекова у старијем добу; трауматска кома, 

Глазгов кома скор, токсична и метаболичка кома, исхемијска болест мозга; психолошки, социоекономски и образовни профил особа које спроводе намерно 

самотровање; електрокардиографски облици кардиак ареста; кардиопулонална реанимација код посебних стања и у педијатрији.  

Литература  

 Поскурица М. (уредник). Хитна стања у медицини. 1 изд, Медицински факултет, Крагујевац, 2006. 

 H. Harold Friedman, Problem-Oriented Medical Diagnosis, New York: McGraw-Hill, 1993. 

 Врховац Божидар, Интерна медицина, Загреб: Наклада, 2003. 

 Јоксовић Д. Акутна тровања лековима. „Rivel Co“ Београд, 1999. 

 Стевовић МД. Хирургија за студенте и лекаре. Савремена администрација Београд, 2000. 

 Thomas CK, Carmen GW, Lenworth MJ. Emergency medicine. A Comprenhesive Review. 3rd Edition. Raven Press-New York, 1993 

 Недељковић ИС, Кањух ИВ, Вукотић РМ. Кардиологија. Завод за издавачку делатност Београд, 1994. 

 Иванчевић Ж, Румболдт З, Берговец М и остали. Харрисон Принципи интерне медицине.ПЛАЦЕБО д.о.о.,Сплит, 1997. 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:30 Вежбе:0 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Клиничка фармација  2 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, осми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Омогућити студентима да разумеју улогу фармацеута у решавању терапијских проблема тежих болесника, који су хоспитализовани. 

Студенти ће овладати тумачењем терапијских потреба болесника на основу разумевања његове болести, тежине тренутног стања, лабораторијских и других 

испитивања. Развити свеобухватан и рационалан приступ проблемима везаним за очување и унапређење здравља, рано откривање и правилно лечење 

болести. Развити тимски рад са лекарима, фармацеутским техничарима и медицинским техничарима. 

Исход предмета  Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање напреднијих метода постизања рационалне употребе лекова; 

познавање сложенијих метода клиничке  фармакокинетике; разумевање потреба и перспективе пацијената у циљу обезбеђења фармакотерапије према 

индивидуалним потребама пацијента, основни принципи фармакогенетике и њена примена у циљу обезбеђења ефикасне и безбедне фармакотерапије; 

познавање принципа фармације засноване на доказима; познавање  клиничко биохемијских параметара, основних дијагностичких метода и тестова; 

познавање фармаковигиланце у циљу спровођења безбедне фармакотерапије; познавање фармакоекономике у циљу обезбеђења рационалне 

фармакотерапије; познавање принципа критичке процене информација о лековима у циљу обезбеђења  поузданих, јасних и разумљивих, на научним 

доказима заснованих  информација о лековима; познавање принципа клиничког испитивања лекова и основних елемената добро дизајнираних клиничких 

испитивања. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања интеракција, нежељених и токсичних ефеката лекова; вештина 

комуникације са колегама и пацијентом; вештина процене информација o лековима   и писања извештаја; способност рационалног решавања практичних 

проблема из фармацеутске делатности; способност процене и тумачења резултата лабораторијских испитивања; вештина прерачунавања количина и 

концентрација лекова у фармацеутским препаратима. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Права пацијента морају увек бити заштићена; сваком практичном проблему се мора 

прићи на систематичан и рационалан начин; понашање у практичном раду треба заснивати на принципима фармације засноване на доказима. 

Садржај предмета:   

Теоријска настава: 

Улога клиничког фармацеута у клиничком испитивању лекова критичка процена валидности клиничке студије (двострука слепост, рандомизација, 

„intention-to-treat“ анализа; Рационална примена фармакотерапије код поремећаја у гастроинтестиналном тракту; Рационална примена фармакотерапије код 

поремећаја у кардиоваскуларном систему (хипертензија, исхемијска болест срца, срчане аритмије, хиперлипидемија); Рационална примена фармакотерапије 

код поремећаја дисања, неуролошких и психијатријских поремећаја, инфективних болести, ендокриних поремећаја, малигних  болести, хематолошких 

поремећаја, поремећаја урогениталног тракта, реуматских поремећаја, бубрежних поремећаја. 

Практична настава:  

Студенти добијају примерак публиковане клиничке студије; потребно је да процене валидност и клинички значај; асистент задаје студентима задатке са 

различитим клиничким проблемима за које треба сачинити план праћења терапије „Pharmacist,s Care Plan”. 

Литература: 

 Јанковић С, уредник. Фармакологија и токсикологија. 3 издање. Mедицински факултет, Универзитет у Крагујевцу; 2011. 

 Јанковић СМ, Радоњић В.: Основе клиничке фармације . Крагујевац; Медицински факултет , Универзитет у Крагујевцу, 2010 

 Угрешић Н. уредник    Фармакотерапијски водич 5. изд  , Агенција за лекове и медицинска средства Србије, 2011    

 Национални регистар лекова, Агенција за лекове и медицинска средства Србије , 2012  (годишнја публикација- актуелно издање)                           

 DiPiro J, Talbert RL, Yee G, Matzake G, Wells B, Posey LM. Pharmacotherapy: а Pathophysiologic Approach. 8th edition. McGraw-Hills Companiey 

Inc.; 2011. 

 Chisholm-Burns M, Schwinghammer T, Wells B, Malone P, Kolesar J, DiPiro J. Pharmacotherapy principles and practice. 2nd edition. McGraw-Hills 

Companiey Inc. ; 2010. 

 British National Formulary. 64th edition., Pharmaceutical Press, London; 2012. 

 British National Formulary – for children, 2012-2013.  , Pharmaceutical Press, London; 2012. 

 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПИЈА.Уредници: Roger Walker и Clive Edwards ; уредници хрватског издања: Велимир Божичков и Весна 

Бачић-Врца, Загреб: Школска књига, 2004. 

 CLINICAL SKILLS FOR PHARMACIST: A Patient –focused Approach.Karen J. Tietze, Mosby, Inc., 2004. 

 DEVELOPING CLINICAL PRACTICE SKILLS  FOR PHARMACISTS. K. Galt, American Society of Health Systems Pharmacists, 2006. 

 ФАРМАКОЛОГИЈА И ТОКСИКОЛОГИЈА. Јанковић СМ. И изд., Медицински факултет, Крагујевац, 2003. 

 STOCKLEY'S DRUG INTERACTIONS, Stockley Ivan, London: Pharmaceutical Press, 2002 

 ФАРМАКОЛОГИЈА , Rang H.P. , Dale M.M. et al.. Уредник српског издања Тодоровић З., Београд, Дата Статус, 2005. 

 ФАРМАКОКИНЕТИКА, Покрајац Милена, Београд: Графолик, 2002.ФАРМАКОЛОГИЈА, Варагић В. и Милошевић М., Београд, Елит медика , 

2005 

 ФАРМАКОВИГИЛАНЦА И БЕЗБЕДНА ПРИМЕНА ЛЕКОВА.Терзић Б.и сар.,Фармацеутски факултет Београд, 2006. 

 EVIDENCE BASED PHARMACY, Christina Bond, London,Pharmaceutical Press, 2003. 

 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, проблем орјентисана настава, рад у малој групи, израда есеја, семинари, вежбе, 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Истраживање у фармацији 1 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов:  Уписана четврта година студијског програма, осми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената да самостално обављају истраживање у области фармације, кроз све неопходне фазе: избор циља истраживања, 

избор одговарајуће методологије, израда плана истраживања, спровођење истраживања и саопштавање резултата у форми научног или стручног рукописа. 

Развој научног приступа проблемима у пракси, заснован на истраживањима и доказима изведеним из њих.          

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање методологије истраживања у фармацији;  познавање начина израде научног 

рукописа; познавање основних принципа планирања истраживања. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина претраживања литературе; вештина избора фокусиране и релевантне теме за 

истраживање; вештина спровођења истраживања у фармацији; вештина израде научног или стручног рукописа за часопис; вештина примене статистичких 

метода у истраживању. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Етички принципи се увек морају поштовати у истраживањима у биомедицини; сваком 

практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; у истраживањима се увек мора следити истина: манипулација резултатима је 

недозвољива. 

Садржај предмета  

Теоретска настава: Израда дизајна истраживања, одређивање величине група испитаника на основу жељене снаге студије, израда протокола истраживања 

са пропратним документима. 

Практична настава: Тема може бити таква да захтева оригинално истраживање, што је најпожељнији вид. Међутим, пошто је за свако оригинално 

истраживање потребно извесно финансирање, студенти који не могу доћи до потребних средстава могу узети тему која захтева претраживање и израду 

систематског прегледног чланка. Рад се пише на српском језику, ћирилицом, фонт Тimes New Roman, величина слова 12.  Међутим, неопходно је написати 

и сажетак рада (до 250 речи) на енглеском језику, у истом фонту, латиницом. Уз сажетак рада треба написати и наѕив рада на енглеском. Структура рада 

треба да следи захтеве дате у: "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Br Med J 1991:302-338-41). Саставни делови: 

Насловна страна (наводи се наслов теме, аутор, статус аутора, ментор, адреса, контакт телефони и е-маил аутора); Сажетак, уз 3-5 кључних речи; Захвалност 

појединцима и/или институцијама за помоћ, ако је било помоћи; Садржај; Увод ; Материајл и метода (Детаљно описати све елемента метода истраживања. 

Корисно је поделити овај одељак на мање сегменте: (1) Пацијенти, где се описују сви детаљи везани за контролну и експерименталну групу; (2) Метод 

мерења биолошког ефекта; (3) Статистика, где се наводе статистичке методе које су коришћене у обради резултата; (4) Супстанце коришћене у студији, са 

детаљним хемијским називом и извором из кога су набављене. Ако се ради о систематском прегледном чланку, онда треба навести следеће сегменте: (1) 

Претраживање литературе, где се наводи које базе података су претраживане, које кључне речи су коришћене, и колико и каквих радова је пронађено са 

одређеном комбинацијом кључних речи; (2) Критеријуми за процену валидности и значајности пронађених студија, у складу са Фармацијом Заснованом на 

Доказима; (3) Број студија које су пронађене и употребљене за анализу; Резултати (резултате треба наводити без дискусије, али са довољно информација да 

буде јасно на шта се односе. Табеле могу бити укључене у текст. Оне треба да имају своју легенду, која садржи назив и довољно објашњења свих 

скраћеница у табели, како читалац не би морао да се враћа на текст да би разумео табелу. Један формат табеле треба да се користи у целом семинарском 

раду). Слике се у тексту резултата наводе у загради (нпр. Слика 1), нумерисане арапским бројевима по редоследу појављивања, а приказују на крају рада, 

после литературе. Свака слика мора имати своју легенду, која објашњава све симболе коришћене на слици. Легенда започиње називом слике. У овом делу 

наводе се резултати сваке од студија које су прошле тест валидности и значајности; Дискусија (дискусија је објашњење резултата, али у светлу резултата 

других студија. На крају дискусије се наводе закључци, који треба да следе из дискусије); Литература (литература се наводи по редоследу како се појављује 

у тексту). 

Литература  

 Јевтовић Исидор, Медицинска статистика, Крагујевац: Медицински факултет, 2002. 

 Торбица Никола, Ризнице информација у биомедицини, Београд: Задужбина Андрејевић, 2002. 

 CBE Style Manual Committee. 1983. CBE style manual: A guide for authors, editors, and publishers in the biological sciences. 5th ed. Bethesda, Md.: Council of 

Biology Editors.  

 Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2007. 

 Peacock JL, Peacock PJ. Oxford Handbook of Medical Statistics. 1st edition, Oxford University Press, New York, 2011.  

 Laake P, Benestad HB, Olsen BR. Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. 1st English edition, Academic Press, London, 2007.  

 Perera R, Heneghan C, Badenoch D. Statistics toolkit. 1st edition, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2008. 

Број часова активне наставе: 90 Самостални рад 

студента: 135 Предавања:45 Вежбе:0 Други облици наставе:45 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, дизајн и спровођење самосталног истраживања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Истраживање у фармaцији 2 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов:  Уписана четврта година студијског програма, осми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: : Оспособљавање студената да самостално обављају истраживање у области клиничке фармације, кроз све неопходне фазе: избор циља 

истраживања, избор одговарајуће методологије, израда плана истраживања, спровођење истраживања и саопштавање резултата у форми научног или 

стручног рукописа. Развој научног приступа проблемима у пракси, заснован на истраживањима и доказима изведеним из њих.   

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање методологије истраживања у фармацији;  познавање начина израде научног 

рукописа; познавање основних принципа планирања истраживања. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина претраживања литературе; вештина избора фокусиране и релевантне теме за 

истраживање; вештина спровођења истраживања у фармацији; вештина израде научног или стручног рукописа за часопис; вештина примене статистичких 

метода у истраживању. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Етички принципи се увек морају поштовати у истраживањима у биомедицини; сваком 

практичном проблему се мора прићи на систематичан и рационалан начин; у истраживањима се увек мора следити истина: манипулација резултатима је 

недозвољива. 

Садржај предмета  
Теоретска настава: Израда дизајна истраживања, одређивање величине група испитаника на основу жељене снаге студије, израда протокола истраживања 

са пропратним документима. 

Практична настава: Тема може бити таква да захтева оригинално истраживање, што је најпожељнији вид.Међутим, пошто је за свако оригинално 

истраживање потребно извесно финансирање, студенти који не могу доћи до потребних средстава могу узети тему која захтева претраживање и израду 

систематског прегледног чланка. Рад се пише на српском језику, ћирилицом, фонт Тimes New Roman, величина слова 12.  Међутим, неопходно је написати 

и сажетак рада (до 250 речи) на енглеском језику, у истом фонту, латиницом. Уз сажетак рада треба написати и наѕив рада на енглеском. Структура рада 

треба да следи захтеве дате у: "Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals" (Br Med J 1991:302-338-41). Саставни делови: 

Насловна страна (наводи се наслов теме, аутор, статус аутора, ментор, адреса, контакт телефони и е-маил аутора); Сажетак, уз 3-5 кључних речи; Захвалност 

појединцима и/или институцијама за помоћ, ако је било помоћи; Садржај; Увод ; Материјал и метода (Детаљно описати све елемента метода истраживања. 

Корисно је поделити овај одељак на мање сегменте: (1) Пацијенти, где се описују сви детаљи везани за контролну и експерименталну групу; (2) Метод 

мерења биолошког ефекта; (3) Статистика, где се наводе статистичке методе које су коришћене у обради резултата; (4) Супстанце коришћене у студији, са 

детаљним хемијским називом и извором из кога су набављене. Ако се ради о систематском прегледном чланку, онда треба навести следеће сегменте: (1) 

Претраживање литературе, где се наводи које базе података су претраживане, које кључне речи су коришћене, и колико и каквих радова је пронађено са 

одређеном комбинацијом кључних речи; (2) Критеријуми за процену валидности и значајности пронађених студија, у складу са Фармацијом Заснованом на 

Доказима; (3) Број студија које су пронађене и употребљене за анализу); Резултати (резултате треба наводити без дискусије, али са довољно информација да 

буде јасно на шта се односе. Табеле могу бити укључене у текст. Оне треба да имају своју легенду, која садржи назив и довољно објашњења свих 

скраћеница у табели, како читалац не би морао да се враћа на текст да би разумео табелу. Један формат табеле треба да се користи у целом семинарском 

раду). Слике се у тексту резултата наводе у загради (нпр. Слика 1), нумерисане арапским бројевима по редоследу појављивања, а приказују на крају рада, 

после литературе. Свака слика мора имати своју легенду, која објашњава све симболе коришћене на слици. Легенда започиње називом слике. У овом делу 

наводе се резултати сваке од студија које су прошле тест валидности и значајности; Дискусија (дискусија је објашњење резултата, али у светлу резултата 

других студија. На крају дискусије се наводе закључци, који треба да следе из дискусије); Литература (наводи се по редоследу како се појављује у тексту). 

Литература  

 Јевтовић Исидор, Медицинска статистика, Крагујевац: Медицински факултет, 2002. 

 Торбица Никола, Ризнице информација у биомедицини, Београд: Задужбина Андрејевић, 2002. 

 CBE Style Manual Committee. 1983. CBE style manual: A guide for authors, editors, and publishers in the biological sciences. 5th ed. Bethesda, Md.: Council of 

Biology Editors.  

 Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2007. 

 Peacock JL, Peacock PJ. Oxford Handbook of Medical Statistics. 1st edition, Oxford University Press, New York, 2011.  

 Laake P, Benestad HB, Olsen BR. Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. 1st English edition, Academic Press, London, 2007.  

 Perera R, Heneghan C, Badenoch D. Statistics toolkit. 1st edition, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2008. 

Број часова активне наставе: 90 Самостални рад 

студента: 135 Предавања:45 Вежбе:0 Други облици наставе:45 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, дизајн и спровођење самосталног истраживања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Зависност од лекова и злоупотреба лекова 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  9 

Услов: Уписана четврта година студијског програма, осми семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Упознати студете с појмовима штетног коришћења и злоупотребе супстанци,основним појмовима неуробиологије зависности,основним 

клиничким карактеристикама зависности као и актуелним методама лечења. Развити етичан приступ проблему зависности,без стигматизације и 

дискриминације пацијента,заснован на научној тврдњи да је зависност хронична рецидивирајућа болест. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање неуробиолошких механизама у основи зависности; разумевање појмова штетне 

употребе, злоупотребе и зависности од психоактивних супстанци и лекова; дијагностиковање злоупотребе супстанци; познавање карактеристика опијата и 

њихове адиктивне способности; познавање карактеристика алкохола и последица његовог деловања; познавање карактеристика марихуане и последица 

деловања; познавање механизма дејства стимуланаса и екстазија; познавање адиктивног потенцијала бензодиазепина, осталих хипнотика и барбитурата; 

познавање основних принципа третмана зависности од лекова 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Вештина препознавања психијатријских синдрома повезаних са злоупотребом лекова и 

супстанци; вештина вођења интервјуа са пацијентом зависним од лекова или супстанци; вештина саветовања пацијената зависника од лекова или супстанци 

у погледу метода лечења; вештине сагледавања здравствених проблема зависника у ширем контексту (ризик по здравље због придружених инфекција-ХИВ 

и ХЦВ); вештина сагледавања других проблема зависника важних и за заједницу-проблеми у саобраћају, проблеми везани за продуктивност, криминал, 

насиље, породична проблематика. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Пацијент - зависник од лекова и психоактивних супстанци, такође има права која морају 

бити заштићена; злоупотреба супстанци и лекова осим медицинских има и многе психосоцијалне последице; зависност је хронична рецидивирајућа болест 

и неопходан је индивидуалан приступ третману сваког пацијента. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Историјат-праисторија и историја коришћења психоактивних супстанци ; дистинкција између појмова:акутна интоксикација,ризична 

употреба, штетна употреба, зависност, толеранција, апстиненцијална криза...; неуробиологија зависности од бензодиазепина (злоупотреба и 

зависност,апстиненцијални синдром); клиничка слика зависности од бензодиазепина, апстиненцијални синдром, лечење; злоупотреба анаболика – 

андрогених стероида (интоксикација, зависност, последице); неуробиологија опијата-опиоидни рецептори, ендогени опиоидни пептиди; лечење опијатске 

зависности; неуробиологија алкохола (рецепторски системи); делиријум тременс/лечење; МДМА-екстази (фармаколошки и психолошки ефекти, 

неуротоксичност); неуробиологија марихуане-рецептори,ендогени канабиноидни систем,психоактивни и бихејвиорални ефекти; физиолошке,фармаколошке 

и социолошке последице злоупотребе лекова; медицинске,социјалне и правне последице злоупотребе супстанци; фармакоекономски аспект болести 

зависности. 

 

Практична настава: Проналажење трошкова лечених и нелечених алкохоличара-искуства других земаља; интервју са пацијентом-практични аспекти; 

писање есеја о зависности од бензодиазепина (Ворд); клинички аспект-интервју с пацијентом; проналажење текстова везаних за антихолинергичку психозу; 

нацртати шему(мапу) ареа мозга на које делују опијати,и путеве неуротрансмисије; анализа задатог проблема из клиничке праксе; писање есеја о 

медицинским последицама алкохолизма користећи различите изворе; приказ случаја-пример из клиничке праксе: о којој супстанци је реч?; компарација у 

неурохемијским и бихејвиоралним ефектима хероина, марихуане и екстазија 

Литература  

 Ђукић Дејановић С,Јанковић С.Медикаментозна терапија у психијатрији.2 изд.,Медицински факултет,Крагујевац, 2005. 

 Sfahl Stephen, Essential Psychopharmacology – The Prescriber's Guide, Cambridge: University Press, 2006. 

 Fuller Matthew, Drug Information Handbook for Psychiatry, Hudson: Lexicomp Inc, 2000. 

 Galanter Marc, Textbook of Substance Abuse Treatment, Washington: American Psychiatric Publishing Inc, , 2004. 

 Korenman G. Stanley, Barchas D.Jack, Biological Basis of Substance Abuse, Oxford: Oxford University Press, 1993. 

 Duka T, Weissenborn R and Dienes Z (2000). State-dependent effects of alcohol on recollective experience,familiarity and awarness of memories. 

Psychopharmacology, 153,295-306. 

Број часова активне наставе: 90 Самостални рад 

студента: 135 Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе:45 Студијски истраживачки рад:0 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Клиничка фармација 3 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самосталан рад у здравственом тиму који се бави превенцијом болести и лечењем пацијената; развијање 

фармацеутских услуга у оквиру примарне здравствене заштите и фармацеутске праксе, упознавање са етичким аспектима фармацеутске здравствене 

заштите. 

Исход предмета  Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Савладавање општих начела из области клиничке фармакодинамике; 

упознавање са основним карактеристикама лекова који се најчешће користе у различитим терапијским областима медицине (механизам дејства, индикације, 

пут примене, основне карактеристике фармакокинетике, контраиндикације и нежељена дејства), клинички значајним фармакокинетичким варијабилностима 

лекова, новим лабораторијским маркерима у процени ризика за развој болести. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Контрола рецепта; критичка анализа клиничких студија, мета-анализа и систематских 

прегледа; коришћење независних информација о лековима, промоција здравља у јавној апотеци – вештине у комуникацији, рационална употреба лекова и 

фармацеутска здравствена заштита. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Рационалан приступ употреби лекова; максималан опрез при примени лекова; одговорно 

понашање према друштвеној заједници; свест о ограничености сопственог знања о лековима; мислити на будућност. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Клиничка фармација у систему здравствене заштите; лекови који делују на централни нервни систем лекови који делују на 

кардиоваскуларни систем; лекови који делују на респираторни систем; антимикробни лекови; проблем оријентисана настава, примарна здравствена заштита 

и фактори ризика за здравље жена, здравље младих жена и трудница, недоношчади, одојчади, деце и здравље старих. 

Практична настава: Лекови који делују на рецепторе аутономног нервног система; нестероидни антиинфламаторни лекови; примена лекова путем 

инфузије; практична примена лекова помоћу небулизатора; практична примена интрамускуларних, поткожних и интравенских ињекција; практично 

решавање задате проблематике и примена стеченог знања у пракси. 

Литература  

 Јанковић С, уредник. Фармакологија и токсикологија. 3 издање. Mедицински факултет, Универзитет у Крагујевцу; 2011. 

 DiPiro J, Talbert RL, Yee G, Matzake G, Wells B, Posey LM. Pharmacotherapy. A Pathophysiologic Approach. 8th edition. American Pharmacists Association; 

Washington; 2011. 

 Chisholm-Burns M, Schwinghammer T, Wells B, Malone P, Kolesar J, DiPiro J. Pharmacotherapy principles and practice. 2nd edition. McGraw-Hills Companiey 

Inc. London; 2010. 

 British National Formulary. 64th edition. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Pharmaceutical Press, London; 2012. 

 British National Formulary – for children, 2010-2011. 57th edition. British Medical Association and Royal Pharmaceutical Society of Great Britain, Pharmaceutical 

Press, London; 2010. 

 Berardi RR, Ferreri SP, Hume AL, Kroon LA, Newton GD. 16th edition. Handbook of nonpresripition drugs: an interactive approach to self-care.American 

Pharmacists Association;Washington; 2009. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 105 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:30 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем-оријентисана настава, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Клиничка фармакокинетика 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предметa:. Оспособљавање студената за за примену фармакокинетике у клиничкој пракси, као и за дизајнирање, извођење, обраду и тумачење 

резултата фармакокинетских истраживања. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Познавање механизама апсорпције, дистрибуције, метаболизма и излучивања лекова, 

усвајање фармакокинетских појмова и познавање њиховог клиничког значаја, разумевање утицаја фармакокинетике на оптималан пут примене, оптималну 

дозу, дозни интервал и дужину примене лека, познавање популационе фармакокинетике, разумевање интер-индивидуалне варијабилности у одговору на 

лек, познавање значаја и начина терапијског праћења лека и везе између концентрације лека у плазми и терапијског одговора. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Кориговање дозе лека на основу његове измерене концентрације у серуму, информисање 

болесника и добијање писаног пристанка за учешће у клиничкој студији, дизајнирање и спровођење фармакокинетских студија и њихова критичка 

евалуација, статистичка обрада резултата сопствених истраживања и њихово тумачење. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Рационалан приступ употреби лекова, максималан опрез при примени лекова, одговорно 

понашање према друштвеној заједници, свест о ограничености сопственог знања о лековима и критичка евалуација доступних података. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Апсорпција лекова; дистрибуција лекова; биотрансформација лекова; елиминација лекова; терапијски мониторинг лекова; популациона фармакокинетика; 

фармакогенетика; фармакокинетичке интеракције међу лековима; дозирање и избор лекова код деце, трудница, дојиља и старих; фармакокинетика 

антидепресива и антипсихотика; фармакокинетика антиепилептика и аналгетика, фармакокинетика антиаритмика; фармакокинетика антикоагулантних 

лекова; фармакокинетика антибиотика; фармакокинетика цитостатика. 

Практична настава:  

Анализа клиничке студије која испитује апсорпцију лекова; анализа клиничке студије која испитује дистрибуцију лекова; анализа клиничке студије која 

испитује биотрансформацију лекова; анализа клиничке студије која испитује елиминацију лекова; индивидуализација дозирања лека на основу резултата 

терапијског мониторинга лекова; демонстрација примене НОНМЕМ програма на валидационом сету података; индивидуализација дозирања лека на основу 

фармакогенетских анализа; анализа приказа случаја клинички значајне непожељне интеракције међу лековима; решавање клиничких проблема лечења 

посебних група болесника; анализа приказа случаја нежељене реакције на антидепресив/антипсихотик изазване неадекватним дозирањем; анализа приказа 

случаја нежељене реакције на антиепилептик/аналгетик изазване неадекватним дозирањем; анализа приказа случаја нежељене реакције на антиаритмик 

изазване неадекватним дозирањем; анализа приказа случаја нежељене реакције на антикоагуланс изазване неадекватним дозирањем; анализа приказа 

случаја нежељене реакције на антибиотик изазване неадекватним дозирањем; анализа приказа случаја нежељене реакције на цитостатик изазване 

неадекватним дозирањем. 

Литература 

 Atkinson AJ, Abernethy DR, Daniels CE, Dedrick RL, Markey SP. Principles of clinical pharmacology. Burlington, MA: Elsevier Inc; 2007. p.545.  

 Gibaldi M, Perrier D. Pharmacokinetics. New York: Informa Healthcare USA, Inc; 2007. 

 Murphy JE, ed. Clinical pharmacokinetics. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 2005. 

 DiPiro JT, Spruill WJ, Wade WE, Blouin RA, Pruemer JM. Concepts in clinical pharmacokinetics. Bethesda: American Society of Health-System Pharmacists; 

2005. 

 Pokrajac M. Farmakokinetika. Beograd: Grafolik; 2002. 

 

Број часова активне наставе: 30 Самостални рад 

студента: 90 Предавања: 15 Вежбе: 15 Други облици наставе: 0 Студијски истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, студијски истраживачки рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Активност у току предавања  Писани испит 70 

Практична настава 30   

Студијски истраживачки рад    

 

 



57 

 

 

Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармакоекономија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  5 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално дизајнирање и извођење фармакоекономских истраживања, обраду резултата и њихово тумачење, 

као и за примену принципа фармакоекономије у клиничкој пракси. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Типови фармакоекономских студија; моделирање у фармакоекономији; процена валидности 

и клиничке значајности фармакоекономских студија; принципи фармакоекономије; дизајнирање фармакоекономских студија. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Процена фармакоекономске оправданости терапијске стратегије; прикупљање података о 

трошковима и исходима лечења пацијената; информисање болесника и добијање писаног пристанка за учешће у фармакоекономској студији; дизајнирање и 

спровођење фармакоекономских студија; статистичка обрада резултата сопствених истраживања и њихово тумачење. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Рационалан приступ употреби лекова; максималан опрез при примени лекова; одговорно 

понашање према друштвеној заједници; свест о ограничености сопственог знања о лековима; мислити на будућност. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод у фармакоекономију; врсте трошкова и исхода у фармакоекономији; анализа минимизације трошкова (Cost minimization analysis); фармакоеконмска 

анализа трошкови/ефекат (cost/effectiveness); фармакоекономска студија односа трошкови/корисност (cost/utility); године живота прилагођене за квалитет: 

израчунавање и употреба; фармакоекономска студија односа трошкови/добит (cost/benefit); моделирање у фармакоекономији, примена Марковљевог 

модела; испитивање валидности и клиничког значаја фармакоекономских студија. 

 

Практична настава:  

Идентификација клиничких проблема из праксе који захтевају фармакоекономски приступ; могуће перспективе фармакоекономских анализа, временски 

хоризонти фармакоекономских анализа; практични примери студија минимизације трошкова; инкрементални однос трошкови/ефекат (incremental 

cost/effectiveness ratio). Нето добит (net benefit); генеричке скале за мерење квалитета живота (СФ-16 и друге), специфичне скале за мерење квалитета 

живота код малигних болести; утицај воље за плаћањем (willingness to pay) на однос трошкови/корисност и нето добит.; анализа примера студија 

трошкови/ефекат и трошкови/корисност; анализа сензитивности: врсте и значај, примери анализе сензитивности конкретних студија; практична примена 

Трееаге софтвера за израду Марковљевог модела; Практична израда фармакоекономске студије. 

Литература  

 ИСПОР Речник појмова, прво Српско издање , 2011 (Berger ML, Bingefors K, Hedblom EC, Pashos CL, Torrance GW. Health Care Cost, Quality, and 

Outcomes: ISPOR Book of Terms. Lawrenceville, NJ: ISPOR, 2003) 

 Pharmacoeconomics, Publisher: Churchill Livingstone ; 1st Ed by Tom Walley MD FRCP FRCPI, Alan Haycox MD and Angela Boland MD (Jan 15, 2004) 

Publication Date: January 15, 2004 | ISBN-10: 044307240X | ISBN-13: 978-0443072406 

 Annemans L, Academia Press Scientific Publishers ; Health Economics for Non-Economists : An Introduction to the Concepts, Methods and Pitfalls of 

Health Economic Evaluations , 2008 , ISBN-10: 9038212747 ISBN-13: 978-9038212746 

 Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes , Publisher: Oxford University Press, USA ; Michael F. Drummond (Author),Mark J. 

Sculpher (Author), George W. Torrance (Author), Bernie J. O’Brien (Author), Greg L. Stoddart (Author) Publication Date: July 21, 2005 | ISBN-10: 

0198529457 | ISBN-13: 978-0198529453 Oxford press, 3rd Edition 

 Economic Evaluation in Health Care: Merging Theory with Practice, by Michael Drummond and Alistair McGuire (Jan 15, 2002) ISBN-10: 0192631764 | 

ISBN-13: 978-0192631763 | Edition: 1st  Oxford University Press 2001.  

 Applied Methods of Cost-effectiveness Analysis in Healthcare (Handbooks in Health Economic Evaluation Series) [Paperback]Alistair M. Gray (Author), 

Philip M. Clarke (Author), Jane Wolstenholme (Author), Sarah Wordsworth (Author)| ISBN-10: 0199227284 | ISBN-13: 978-0199227280 | Edition: 1 

 Applied Methods of Cost-benefit Analysis in Health Care (Handbooks in Health Economic Evaluation) [Paperback]Emma McIntosh (Author), Philip Clarke 

(Author), Emma J. Frew (Author), Jordan J. Louviere (Author)| ISBN-10: 0199237123 | ISBN-13: 978-0199237128 | Edition: 1 

 Economics of Health and Health Care, The (7th Edition), by Sherman Folland, Allen C. Goodman and Miron Stano , Publication Date: March 10, 2012 | 

ISBN-10: 0132773694 | ISBN-13: 978-0132773690 | Edition: 7 

 Health Economics by Frank A. Sloan and Chee-Ruey Hsieh Publication Date: March 23, 2012 | ISBN-10: 0262016761 | ISBN-13: 978-0262016766 | 

Edition: 1 

Број часова активне наставе: 45 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:30 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем-оријентисана настава,  вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармакоепидемиологија 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално дизајнирање и извођење фармакоепидемиолошких истраживања, обраду резултата и њихово 

тумачење, као и за примену принципа фармакоепидемиологије у клиничкој пракси. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Врсте фармакоепидемиолошких студија; дизајнирање фармакоепидемиолошких студија; 

студије коришћења лекова; класификације лекова и концепт дефинисаних дневних доза; израда АБЦ анализе; концепт 90% - тне потрошње 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Процена потрошње лекова у здравственој установи; прикупљање података о примени 

лекова у здравственој установи; информисање болесника и добијање писаног пристанка за учешће у фармакоепидемиолошкој студији; дизајнирање и 

спровођење фармакоепидемиолошких студија; статистичка обрада резултата сопствених истраживања и њихово тумачење. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Важност статистичког приступа праћењу потрошње лекова; реформе начина прописивања 

и издавања лекова морају бити засноване на резултатима фармакоепидемиолошких студија; до утврђивања правог ефекта лека у популацији се може доћи 

само добро дизајнираним фармакоепидемиолошким студијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Дефиниције, историјат и развој фармакоепидемиологије. Врсте фармакоепидемиолошких студија. Класификације лекова: анатомско-

терапијско-хемијска класификација (АТЦ).  Студије коришћења лекова („drug utilization studies“). Анализа секуларних трендова. Студије случај-

контрола („case-control“): дизајн, применљивост и интерпретација резултата. Кохортне студије: дизајн, применљивост и интерпретација резултата. Избор 

узорка и сврставање субјеката у групе, у експерименталним и другим врстама фармакоепидемиолошких истраживања. Прикупљање података у 

фармакоепидемиологији и коришћење секундарних извора. 

Практична настава: Одређивање значаја фамакоепидемиологије за медицинску науку и систем здравствене заштите. Идентификација клиничких проблема 

из праксе који захтевају фармакоепидемиолошко истраживање. Израчунавање епидемиолошких параметар од значаја за фармакоепидемиологију. Анализа 

неколико примера фармакоепидемиолошких студија. Концепт дефинисаних дневних доза. Изражавање потрошње лекова у дефинисаним дневним дозама 

(ДДД). Проналажење дефинисаних дневних доза за лекове који се највише налазе у употреби. АБЦ анализа потрошње лекова и концепт „90% потрошње 

лекова“. На основу података о издатим лековима из болничке апотеке израчунавање потрошњу сваког од лекова у дефинисаним дневним дозама. Анализа 

индикатора употребе лекова Светске Здравствене Организације: основни и додатни. Анализа примера студије квалитета прописивања лекова која је 

користила индикаторе СЗО. Интерпретација резултата студија серије случајева („case series“) и укрштене студије („crossover“). Анализа практичног примера 

студије случај-контрола: валидност и клинички значај. Анализа практичног примера кохортних студија: валидност и клинички значај. Анализа и 

интерпретација друге опсервационе студије: студије пресека („cross-sectional”), угњеждене студије случаја  и контроле (“nested case-control”), укрштене 

студије случаја („case-crosover”). Избор испитаника методом случајности, решавање проблема добровољаца и намеран избор популације која ће бити 

истраживана. Одређивање узорка за различите врсте истраживања у фармакоепидемиологији. Рад са структурираним и семи-структурираним упитницима. 

Интервју: у директном контакту, путем телефона. Проблем испитаника који нису хтели да одговарају на питања: како кориговати резултате и извести 

валидан закључак. Практична израда фармакоепидемиолошке студије дизајна случај-контрола, на задату тему при чему је примена лека фактор од интереса 

за анализу.  

   

 

 

Литература 

1. Hardon A, Hodgkin C, Fresle D. How to investigate the use of medicines by consumers. World Health Organization and University of Amsterdаm, 2004. 

2. Strom BL, Kimmel SE, eds. Textbook of pharmacoepidemiology. New York: John Willey & Sons, 2006. 

3. van Boxtel CJ, Santoso B, Edwards RI. Drug benefits and risks. International Textbook of clinical pharmacology. 1st ed. Chichester: John Wiley and Sons Ltd. 

2001. 

4. Yang Y, West Srtum D, eds.Understanding pharmacoepidemiology. New York: McGraw Hill Lange, 2011. 

5. Радовановић З. Општа епидемиологија, Београд: Наука, 2001. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе: 15 Студијски истраживачки рад: 30 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем-оријентисана настава, вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 30 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Фармаковигиланца 

Статус предмета:  Обавезан 

Број ЕСПБ:  6 

Услов:  уписана пета година, девети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за самостално дизајнирање и извођење истраживања у области фармаковигиланце, обраду резултата и њихово 

тумачење, као и за примену принципа фармаковигиланце у клиничкој пракси. 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Фармаковигиланца: нежељена дејства лекова (учесталост у ванболничким и болничким 

условима; познавање предиспонирајућих фактора и начина превенције; пријављивање нежељених дејстава лекова, процена каузалности; методе откривања 

нежељених дејстава лекова); интеракције (механизми настанка интеракција (хемијске, физиолошке, фармаколошке, фармакокинетске); начини превенције 

интеракција); грешке у лечењу (начини и разлози настанка грешака у лечењу; начини смањења ризика од настанка грешака); тровања (механизам деловања 

најзначајнијих отрова, токсикокинетика, антидоти; поступак са отрованим пацијентом; најзначајнији токсикосиндроми). 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Процена потрошње лекова у здравственој установи; прикупљање података о примени 

лекова у здравственој установи; информисање болесника и добијање писаног пристанка за учешће у студијама нежељених дејстава лекова; дизајнирање и 

спровођење студија нежељених дејстава лекова; статистичка обрада резултата сопствених истраживања и њихово тумачење. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма: Потребно је систематски спроводити мере којима се може спречити појава нежељених 

дејстава лекова; развијен систем спонтаног пријављивања нежељених реакција на лекове је гарант безбедне примене лекова у популацији; пацијенти треба 

да буду добро упознати са нежељеним дејствима лекова које узимају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  

Увод у фармаковигиланцу; спонтано пријављивање нежељених дејстава лекова; утврђивање каузалности пријављених нежељених дејстава лекова: Нарањо 

скала, скала СЗО и „француска“ скала; прикази случајева нежељених дејстава лекова објављени у медицинској литератури; Праћење сваког случаја 

прописивања лека (Prescription Event Monitoring); кохортне студије у фармаковигиланци: дизајн, применљивост и интерпретација резултата; студије случај-

контрола: група пацијената са НДЛ се пореди са групом пацијената без НДЛ која није примала лек; прикупљање нежељених дејстава лекова директно од 

пацијената; интеракције између лекова, и између лекова и састојака хране. 

 

Практична настава:  

Учесталост и врсте нежељених дејстава лекова: А, Б и Ц; формулари и техника пријављивања нежељених дејстава лекова; практични примери спонтаних 

пријава нежељених дејстава лекова, утврђивање каузалности помоћу Нарањо скале; активно прикупљање НДЛ са “стражарских” места; студије пресека: 

прате све пацијенте у једном тренутку или временском интервалу, без обзира да ли узимају лек или не, практични примери студија пресека; анализирати 

практичне примере кохортних студија, испитати њихову валидност и клинички значај; анализа примера студије случај-контрола нежељених дејстава 

статина; практичне методе поспешивања пријављивања нежељених дејстава лекова; практичне методе испитивања механизама интеракција између лекова, 

анализа примера студија интеракција; практична израда студије фармаковигиланце. 

Литература  

 International Drug Surveillance Department. Glaxo Group Research Ltd. Drug Safety. A Shared Responsibility. Edinburgh: Churchill Livingstone, 

1991. 

 ICH E2E. Parmacovigilance Planning (PVP). EMEA, London, 01. Decembar 2004, CPMP/ICH/5716/03 

 Edwards RI, Santoso B, van Boxtel CJ. Drug Benefits and Risks, International Textbook of Clinical Pharmacology. Chichester:  John Wiley & Sons Ltd, , 

2001. 

 Јанковић СМ. (уредник). Нова искуства са нежељеним дејствима лекова. Медицински факултет, Крагујевац, 2002. 

 Терзић Б, Анђелковић Д, Meyboom R, Стануловић М. (уредници). Фармаковигиланца и безбедна примена лекова, Београд: Фармацеутски 

факултет, 2006. 

 Anna Marie Lindquist. Seeing and Observing in International Pharmacovigilance. Sweeden: Proefschrift, 2003. 

Број часова активне наставе: 60 Самостални рад 

студента: 90 Предавања:15 Вежбе:15 Други облици наставе:15 Студијски истраживачки рад:15 

Методе извођења наставе: предавања, семинари, проблем-оријентисана настава , вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Практичан рад на одељењима интерне клинике 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 13 

Услов:  уписана пета година, десети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за практичан рад са пацијентима интерне клинике: узимање анамнезе, израда терапијског плана, саветовање 

пацијената и лекара. 

Исход предмета:   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Најважнији терапијски проблеми: гастроинтестинални систем (диспепсија, пептички улкус, 

гастро-езофагеални рефлукс, дијареја, опстипација, синдром иритабилних црева, инфламаторне болести црева, инсуфицијенција јетре, асцитес); 

кардиоваскуларни систем (хипертензија, акутни коронарни синдром, ангина пекторис, инсуфицијенција срца, аритмије, акутни едем плућа, застој срца, 

дубока венска тромбоза, емболија плућа, хиперлипидемија); респираторни систем (бронхијална астма, ХОБП, пнеумонија, карцином плућа, цистична 

фиброза, респираторна инсуфицијенција; нервни систем (мождани удар, Паркинсонова болест, епилепсија, вертиго, мигрена, Мениерова болест, 

менингитис, мишићни спазми, деменција); психијатрија (психозе, велика депресија, биполарни поремећај, панични поремећај, социјална фобија, остале 

фобије, анксиозност, манија, несаница, акутни поремећаји понашања, поремећаји исхране, болести зависности; инфективне болести (туберкулоза, маларија, 

инфекције појединих органа и органских система, сепса, генерализоване вирусне инфекције, остале инфекције); ендокрини систем (ДМ, хипо и хипер-

тиреоза, остеопороза, болести паратироидне жлезде, болести надбубрега, болести хипофизе); уринарни систем (инсуфицијенција бубрега, 

гломерулонефритиси, пијелонефритис, интерстицијални нефритис, хидронефроза, бубрежна колика, хипертрофија простате, циститис, простатитис, 

уретритис, уролитијаза, инконтиненција, импотенција); гинекологија (контрацепција, менопауза, менструални поремећаји, ендометриоза, хипертензија у 

трудноћи, превремени порођај, индукција порођаја, крварење после порођаја, генитални херпес, кондиломи, хламидијалне инфекције); хематолошке 

болести (анемија, тромбоцитопенија, леукопенија, леукемије, лимфоми); онкологија (карциноми плућа, дојке, колона, простате, оваријума, утеруса, тумори 

мозга, мучнина и повраћање после примене цитостатика или зрачења, лечење бола); локомоторни систем (остеоартритис, реуматоидни артритис, системске 

болести везивног ткива, гихт); дерматологија (псоријаза, екцем, акне, целулитис, свраб, уртикарија); офталмологија и ОРЛ (иридоциклитис, коњунктивитис, 

кератитис, глауком, примена лекова у око, отитис медиа, отитис екстерна, церуменски чеп, алергијски ринитис, примена лекова у носне ходнике); 

педијатрија (неонатална хипогликемија и жутица, епиглотитис, хипертрофија пилоруса, тонзилитис, ДМ тип 1, отитис медија, идиопатска 

тромбоцитопенијска пурпура, јувенилни хронични артритис, целијакија, цистична фиброза, вакцинација); ургентна стања (предозирање лекова, токсидроми, 

хипоксија, хиповолемија, апстиненцијални синдроми, сепса, анафилакса). 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Узимање фармаколошке анамнезе; прикупљање информација о лековима које је пацијент 

користио; прикупљање информација о нежељеним дејствима лекова и комплијанси; граматички правилно писање и контрола рецепта; правилан избор лека, 

дозе, пута примене, количине која се прописује; вештина прерачунавања доза; примена лекова; примена поткожне, интрамускуларне, интравенске ињекције; 

примена лека преко небулизатора; примена лека преко инфузионе пумпе; примена лека преко интравенске инфузије; нежељена дејства лекова; 

пријављивање нежељеног дејства; процена каузалности нежељеног дејства 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Рационалан приступ употреби лекова; максималан опрез при примени лекова; одговорно 

понашање према друштвеној заједници; свест о ограничености сопственог знања о лековима; мислити на будућност. 

Садржај предмета  

Практична настава: За сваког студента биће одређен један ментор, од наставника и сарадника Интерне медицине. Списак ментора ће бити формиран на 

седници Наставно-научног већа. У току практичне наставе студенти треба да савладају и стекну вештине наведене на почетку студијског програма, у делу 

који се односи на лекове за интернистичке болести и поремећаје. Ментор има обавезу да студенте обучи тим вештинама. Сваке недеље, пре почетка вежби, 

ментор својим студентима држи уводни семинар, који се односи на врсту пацијената са којима ће радити тог дана. На крају наставе ментор својим потписом 

оверава да је студент стекао наведене вештине. 

Литература  

 Иванчевић Ж, Румболдт З, Берговец М и остали.Харрисон Принципи интерне медицине.ПЛАЦЕБО д.о.о.,Сплит,1997. 

 Антић Ратомир, Интерна пропедевтика, Медицинска књига, Београд 2005. 

Број часова активне наставе: 135 Самостални рад 

студента: 210 Предавања:45 Вежбе:45 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:45 

Методе извођења наставе: практичан рад на одељењима интерне клинике 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Истраживање 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  13 

Услов:  уписана пета година, десети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета. Оспособљавање студената за самостално истраживање у области здравства 

Исход предмета   

Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Технике претраживања литературе; процена валидности и клиничке значајности 

публикованих студија; дизајнирање плана истраживања; статистичка обрада резултата. 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Формулисање истраживачког питања; одређивање величине експерименталне и 

контролне групе; прикупљање података из праксе; обрада резултата у статистичким програмима, изарада презентације резултата. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Прихватање етичких принципа истраживачког рада; критички однос према сопственим 

резултатима; одбацивање артефаката. 

Садржај предмета 

 

Практична настава: У току наставе на овом предмету студенти су у обавези да испланирају, спроведу, анализирају и саопште у форми извештаја резултате 

самосталног истраживања у области здравствене заштите.  

Литература  

 Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2007. 

 Peacock JL, Peacock PJ. Oxford Handbook of Medical Statistics. 1st edition, Oxford University Press, New York, 2011.  

 Laake P, Benestad HB, Olsen BR. Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. 1st English edition, Academic Press, London, 2007.  

 Perera R, Heneghan C, Badenoch D. Statistics toolkit. 1st edition, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2008. 

 Scientific Writing and Publishing Aids. Taubman Medical Library. Available at: http://www.lib.umich.edu/taubman/eres/data/about/pubguide.html 

Број часова активне наставе: 135 Самостални рад 

студента: 210 Предавања:45 Вежбе:45 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:45 

Методе извођења наставе: семинари и практичан рад на спровођењу истраживања и изради извештаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм/студијски програми : ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације, други ниво студија 

Назив предмета Практичан рад на одељењима хируршке клинике 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ:  13 

Услов:  уписана пета година, десети семестар интегрисаних академских студија фармације 

Циљ предмета: Оспособљавање студената за практичан рад са пацијентима хируршке клинике: узимање анамнезе, израда терапијског плана, саветовање 

пацијената и лекара.  

Исход предмета  Знања која ће студенти стећи после савладавања програма: Најважнији терапијски проблеми: Уринарни систем (инсуфицијенција 

бубрега (акутна и хронична), гломерулонефритиси, пијелонефритис, интерстицијални нефритис, хидронефроза, бубрежна колика, хипертрофија простате, 

циститис, простатитис, уретритис, уролитијаза, инконтиненција, импотенција); гинекологија (контрацепција, менопауза, менструални поремећаји, 

ендометриоза, хипертензија у трудноћи, превремени порођај, индукција порођаја, крварење после порођаја, генитални херпес, кондиломи, хламидијалне 

инфекције); онкологија (карциноми плућа, дојке, колона, простате, оваријума, утеруса, тумори мозга, мучнина и повраћање после примене цитостатика или 

зрачења, лечење бола); офталмологија и ОРЛ (иридоциклитис, коњунктивитис, кератитис, глауком, примена лекова у око; отитис медиа, отитис екстерна, 

церуменски чеп, алергијски ринитис, вртоглавица, примена лекова у носне ходнике); хирургија, анестезија и интензивна нега (припрема пацијента за 

операцију, тромбопрофилакса, надокнада течности, антибиотска профилакса, инфекција ране, акутни панкреатитис, упала жучне кесе, паралитички илеус 

хемороиди, акутна исхемија екстремитета, постоперативно повраћање); ургентна стања (предозирање лекова, токсидроми, хипоксија, хиповолемија, 

апстиненцијални синдроми, сепса, олигурија, анафилакса). 

Вештине које ће стећи студенти после савладавања програма: Узимање фармаколошке анамнезе; прикупљање информација о лековима које је пацијент 

користио (како о лековима које је добио на рецепт, тако и о лековима које је сам узимао); прикупљање информација о нежељеним дејствима лекова и 

комплијанси; контрола рецепта; граматички правилно писање рецептга; правилан избор лека, дозе, пута примене, количине која се прописује; вештина 

прерачунавања доза; примена лекова; примена поткожне, интрамускуларне, интравенске ињекције; примена лека преко небулизатора; примена лека преко 

инфузионе пумпе; примена лека преко интравенске инфузије; нежељена дејства лекова; пријављивање нежељеног дејства; процена каузалности нежељеног 

дејства. 

Ставови које ће стећи студенти после савладавања програма:  Рационалан приступ употреби лекова; максималан опрез при примени лекова; одговорно 

понашање према друштвеној заједници; свест о ограничености сопственог знања о лековима; мислити на будућност. 

Садржај предмета 

 

Практична настава: За сваког студента биће одређен један ментор, од наставника и сарадника Катедре за хирургију. Списак ментора ће бити формиран на 

седници Наставно-научног већа. У току практичне наставе студенти треба да савладају и стекну вештине наведене на почетку студијског програма, у делу 

који се односи на лекове за хируршке болести и поремећаје. Ментор има обавезу да студенте обучи тим вештинама. Сваке недеље, пре почетка вежби, 

ментор својим студентима држи уводни семинар, који се односи на врсту пацијената са којима ће радити тог дана. На крају наставе ментор својим потписом 

оверава да је студент стекао наведене вештине. 

Литература  

 Вишњић Милан, Хирургија, Ниш: Просвета, 2005. 

 Стевовић Драгослав М., Хирургија: за студенте и лекаре, Београд: Савремена администрација, 2000. 

 Beers MH. The Merck Manual of Medical Information, 2nd home edition, online version, 2004-5. Dostupno na veb-stranici: 

http://www.merck.com/mmhe/index.html 

 Стевовић МД. Хирургија за студенте и лекаре. Савремена администрација Београд, 2000.  

Број часова активне наставе: 135 Самостални рад 

студента: 210 Предавања:45 Вежбе:45 Други облици наставе:0 Студијски истраживачки рад:45 

Методе извођења наставе: практичан рад на одељењима хируршке клинике 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писани испит 70 

практична настава 30 усмени испит  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    
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Студијски програм: Интегрисане академске студије фармације 

Врста и ниво студија: Интегрисане академске студије фармације – други ниво студија 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Студент мора да положи све испите на интегрисаним академским студијама фармације 

Циљеви завршног рада:  

 Оспособљавање студената за самосталну израду научног рада. 

 

Очекивани исходи:  

По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следећа знања: 

 технике претраживања литературе 

 процена валидности и клиничке значајности публикованих студија 

 дизајнирање плана истраживања 

 статистичка обрада резултата. 

 

По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следеће вештине: 

 формулисање истраживачког питања 

 прикупљање података из праксе 

 обрада резултата у статистичким програмима 

 израда презентације резултата 

 

По завршетку израде завршног рада од студента се очекује да стекне следеће ставове: 

 прихватање етичких принципа истраживачког рада 

 критички однос према сопственим резултатима. 

 

Општи садржаји: 

Завршни рад предствља истраживачки рад студента у коме се он упознаје са методологијом истраживања у области медицине. Студент се самостално према 

интерсовању опредељује за стручну област као и избор ментора. У договору са  ментором се поставља тема дипломског рада. 

Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља.  

Наслов рада треба да је што краћи и јаснији 

Уводни део разматра теоријске претпоставке рада, посебно садашњи ниво научних сазнања о испитиваној теми 

Циљеви студије: Навести таксативно (по редним бројевима) главне циљеве (под А) и радне хипотезе испитивања (Б). 

Материјал и методе : Овај део студије је најважнији јер условљава тачност, прецизност и валидност резултата.  

Методологија тако прецизно треба да буде описана да други аутори могу проверити презентоване резултате, користећи исте поступке и под истим 

условима. 

• Што је детаљније могуће описати популацију болесника/становника, одн. експериметналних животиња, извора ткива, ћелија, података и др. 

• Детаљан опис коришћених клиничких (дијагностичких, терапијских) поступака и лабораторијско-експериметнални процедура, реагенаса, начина и тока 

експеримената, обраде подака и друго. 

• Начини научне евалуације (скале, анкете, апаратура и др.) 

Статистичка обрада података: • Дати опис основних статистичких метода, начин приказивања података и сл. 

Резултати: Добијене резултате приказати путем табела и графикона. Користити статистичке тестове ради доказивања значајности испитиваних 

карактеристика које су предвиђене методологијом рада. 

Дискусија: Добијене резултате је потребно коментарисати у оквиру досадашњих истраживања, а према доступној литертури. 

Литература: Наводе литературе наводити према хронологији цитирања у самом раду   

Методе извођења:  

 Израда завршног рада се изводи кроз четворочасовни недељни рад са изабраним ментором. 

Литература  

 Hulley SB, Cummings SR, Browner WS, Grady DG, Newman TB. Designing clinical research. 3rd ed. Lippincott Williams and Wilkins; 2007. 

 Peacock JL, Peacock PJ. Oxford Handbook of Medical Statistics. 1st edition, Oxford University Press, New York, 2011.  

 Laake P, Benestad HB, Olsen BR. Research Methodology in the Medical and Biological Sciences. 1st English edition, Academic Press, London, 2007.  

 Perera R, Heneghan C, Badenoch D. Statistics toolkit. 1st edition, Blackwell Publishing, Malden, USA, 2008. 

 Савић Јован Ђ., Како написати, објавити и вредновати научно дело у биомедицини, Београд: Култура, 2001. 

 Ненадовић Милутин М., Медицинска етика, Београд : Медицински факултет, 2002. 

Број часова  активне наставе: 60 Остали часови 

Самостални рад студената –  

90 
Предавања: 

/ 

Вежбе: 

/ 

Други облици наставе: 

/ 

Студијски истраживачки рад (СИР): 

60 

Оцена  (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

активност у току СИР-а 30 тест - 

практична настава - практични испит - 

колоквијум-и - Јавна одбрана завршног рада 70 

семинар-и -   
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Табела 5.2.1  Листа наставника по предметима студијског програма 
 

 

 

Листа наставника по предметима 

 

 

Лекови 1: Хемија и дизајн лекова Јелић М. Ратомир 

 
Вукићевић Д. Мирјана 

 
Дондур Т. Вера 

 
Новокмет С. Слободан 

Биологија ћелије са хуманом генетиком и уводом у 

микробиологију 
Милошевић-Ђорђевић М. Оливера 

 
Стојковић Б. Миодраг 

 
Тодоровић В. Данијела 

 
Арсенијевић Н. Небојша 

 
Баскић Д. Дејан 

 
Здравковић С. Немања 

 
Павловић М. Слађана 

 
Поповић Љ. Сузана 

 
Радосављевић Д. Гордана 

 
Воларевић Б. Владислав 

 
Јовановић П. Иван 

Физиологија и фармакологија 1 са анатомијом Вуловић Р. Маја 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јеремић М. Дејан 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић А. Мирко 

 
Росић Л. Гвозден 

 
Саздановић С. Предраг 

 
Стојадиновић С. Добривоје 

Практична фармацеутска хемија Вукићевић Д. Мирјана 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

 
Зелен Р. Иванка 

Увод у фармацеутску праксу са физиком Дондур Т. Вера 

 
Ђурић С. Душан 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Костић Ј. Марина 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

Енглески језик Лазић С. Душица 

Фармацеутска и биолошка хемија 1 Радић П. Гордана 

 
Вукићевић Д. Мирјана 



65 

 

 
Јелић М. Ратомир 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Цупара М. Снежана 

Физиологија и фармакологија 2 са анатомијом Вуловић Р. Маја 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јеремић М. Дејан 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић А. Мирко 

 
Росић Л. Гвозден 

 
Саздановић С. Предраг 

 
Стојадиновић С. Добривоје 

Фармацеутска и биолошка хемија 2 Вукићевић Д. Мирјана 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

Фармацеутска анализа и спектроскопија Манојловић Т. Недељко 

 
Цупара М. Снежана 

Фармацеутска микробиологија Арсенијевић Н. Небојша 

 
Баскић Д. Дејан 

 
Здравковић С. Немања 

 
Павловић М. Слађана 

 
Поповић Љ. Сузана 

 
Радосављевић Д. Гордана 

 
Воларевић Б. Владислав 

 
Јовановић П. Иван 

Физиологија и фармакологија 3 Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Живанчевић-Симоновић Т. Снежана 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 

 
Росић А. Мирко 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Јуришић Б. Владимир 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић Л. Гвозден 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

Лекови 2 - Фармацеутска технологија Антуновић М. Мирјана 

Истраживање у фармакологији Миловановић Р. Јасмина 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Живанчевић-Симоновић Т. Снежана 
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Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Јуришић Б. Владимир 

 
Миловановић Р. Драган 

Лабораторијски експерименти у фармацији Манојловић Т. Недељко 

 
Вукићевић Д. Мирјана 

 
Цупара М. Снежана 

Кардиоваскуларни систем Анђелковић В. Небојша 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Давидовић З. Горан 

 
Петровић С. Дејан 

Професионалне вештине: Партнерство фармацеута и 

пацијента у здрављу и болести 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђурић С. Душан 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Стефановић М. Срђан 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

Физиологија и фармакологија 4 Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Живанчевић-Симоновић Т. Снежана 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Јуришић Б. Владимир 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић А. Мирко 

 
Росић А. Мирко 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

Биофармација Радић П. Гордана 

 
Антуновић М. Мирјана 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 
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Цупара М. Снежана 

Природни производи и медицина Манојловић Т. Недељко 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

 
Цупара М. Снежана 

 
Антуновић М. Мирјана 

Нове методе примене лекова 1 Јелић М. Ратомир 

 
Вукићевић Д. Мирјана 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђурић С. Душан 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милошевић-Ђорђевић М. Оливера 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Стојковић Б. Миодраг 

 
Стефановић М. Срђан 

 
Тодоровић В. Данијела 

 
Фолић М. Марко 

Статистика у фармацији Здравковић Д. Небојша 

 
Матовић Д. Милован 

Молекуларна фармакологија Арсенијевић Н. Небојша 

 
Баскић Д. Дејан 

 
Здравковић С. Немања 

 
Павловић М. Слађана 

 
Поповић Љ. Сузана 

 
Радосављевић Д. Гордана 

 
Воларевић Б. Владислав 

 
Јовановић П. Иван 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Дондур Т. Вера 

 
Миловановић Р. Драган 

Медицинска хемија и дизајн лекова 1 Радић П. Гордана 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Јелић М. Ратомир 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

 
Цупара М. Снежана 

Закони и фармација Стефановић М. Срђан 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Ђурић С. Душан 

Исхрана у здрављу и болести Ђоновић Ж. Нела 

 
Ђукић Љ. Александар 

 
Живанчевић-Симоновић Т. Снежана 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 
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Јовановић Д. Зорица 

 
Јуришић Б. Владимир 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић А. Мирко 

 
Росић Л. Гвозден 

 
Цупара М. Снежана 

Неуронауке и фармакологија Раванић Б. Драган 

 
Милетић-Дракулић Д. Светлана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Михајловић С. Горан 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Тончев Љ. Гордана 

Лабораторијске вежбе из фармакологије и фармације Новокмет С. Слободан 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јаковљевић Љ. Владимир 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Пантовић Б. Сузана 

 
Росић А. Мирко 

 
Росић Л. Гвозден 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

Решавање клиничких проблема Анђелковић В. Небојша 

 
Вуловић Д. Дејан 

 
Ђоковић Б. Драган 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јевђић Д. Јасна 

 
Лазић М. Зорица 

 
Матовић Д. Зоран 

 
Милисављевић С. Слободан 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Николић М. Радивоје 

 
Павловић Ж. Радомир 

 
Петровић Д. Марина 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Ристић М. Бранко 

 
Стојадиновић М. Мирослав 

 
Угриновић С. Ђорђе 

 
Чановић С. Драган 

Издавање лекова у пракси Фолић М. Марко 

 
Ђурић С. Душан 

 
Јаковљевић Б. Михајло 
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Јанковић М. Слободан 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Стефановић М. Срђан 

 
Радоњић Б. Весела 

Болести и циљеви лечења Анђелковић В. Небојша 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Б. Драган 

 
Игњатовић С. Снежана 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Матовић Д. Зоран 

 
Јовановић Д. Зорица 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милосављевић Ж. Драган 

 
Николић М. Радивоје 

Токсикологија-клинички, еколошки и експериментални 

аспекти 
Јанковић М. Слободан 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Цупара М. Снежана 

 
Костић Ј. Марина 

 
Миловановић Р. Јасмина 

Нове методе примене лекова 2 Ђурић С. Душан 

 
Вукићевић Д. Мирјана 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јелић М. Ратомир 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милошевић-Ђорђевић М. Оливера 

 
Новокмет С. Слободан 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Фолић М. Марко 

Имунофармакологија и лечење хроничних болести Арсенијевић Н. Небојша 

 
Баскић Д. Дејан 

 
Здравковић С. Немања 

 
Павловић М. Слађана 

 
Поповић Љ. Сузана 

 
Радосављевић Д. Гордана 

 
Воларевић Б. Владислав 

 
Јовановић П. Иван 

Клиничка фармација 1 Радоњић Б. Весела 

 
Антуновић М. Мирјана 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђорђевић Д. Наташа 
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Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Анђелковић В. Небојша 

 
Стефановић М. Срђан 

Медицинска хемија и дизајн лекова 2 Новокмет С. Слободан 

 
Зелен Р. Иванка 

 
Јелић М. Ратомир 

 
Манојловић Т. Недељко 

 
Стојановић Г. Томислав 

 
Митровић М. Марина 

 
Цупара М. Снежана 

Инфективне болести Чановић С. Предраг 

 
Илић Д. Милена 

 
Мијаиловић Д. Жељко 

 
Нешић Љ. Љиљана 

 
Пантовић Р. Весна 

 
Тодоровић В. Зоран 

 
Гајовић М. Олгица 

Истраживање у фармацији 1 Фолић М. Марко 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Костић Ј. Марина 

 
Миловановић Р. Јасмина 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Цупара М. Снежана 

Истраживање у фармацији 2 Фолић М. Марко 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Костић Ј. Марина 

 
Миловановић Р. Јасмина 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Цупара М. Снежана 

Зависност од лекова и злоупотреба лекова Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Михајловић С. Горан 

 
Петровић Ж. Душан 



71 

 

 
Раванић Б. Драган 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

Фармацеутска биотехнологија Новокмет С. Слободан 

 
Антуновић М. Мирјана 

Дилеме у пракси Анђелковић В. Небојша 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоновић Ж. Нела 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Игњатовић С. Снежана 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јовановић В. Светлана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Милосављевић Ж. Драган 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић-Јанићијевић А. Мирјана 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

Клиничка фармација 2 Радоњић Б. Весела 

 
Антуновић М. Мирјана 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Анђелковић В. Небојша 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Фолић М. Марко 

 
Стефановић М. Срђан 

Клиничка фармација 3 Анђелковић В. Небојша 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 
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Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Фолић М. Марко 

 
Стефановић М. Срђан 

Клиничка фармакокинетика Ђорђевић Д. Наташа 

 
Антуновић М. Мирјана 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Анђелковић В. Небојша 

 
Фолић М. Марко 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Миловановић Р. Јасмина 

 
Костић Ј. Марина 

Фармакоекономија Јаковљевић Б. Михајло 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 
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Ђурић С. Душан 

 
Игњатовић С. Снежана 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Милосављевић Ж. Драган 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Фолић М. Марко 

 
Миловановић Р. Јасмина 

Фармакоепидемиологија Јанковић М. Слободан 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игњатовић С. Снежана 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Милосављевић Ж. Драган 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Стефановић М. Срђан 

 
Костић Ј. Марина 

Фармаковигиланца Фолић М. Марко 

 
Вујић Ј. Ана 
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Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђорђевић Д. Наташа 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игњатовић С. Снежана 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јаковљевић Б. Михајло 

 
Јанковић М. Слободан 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Миловановић Р. Драган 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Милосављевић Ж. Драган 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

Практичан рад на одељењима интерне клинике Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

Истраживање Јанковић М. Слободан 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Вуловић Д. Дејан 

 
Ђоковић Б. Драган 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 
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Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јевђић Д. Јасна 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Матовић Д. Зоран 

 
Милисављевић С. Слободан 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Михајловић С. Горан 

 
Николић М. Радивоје 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Павловић Ж. Радомир 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Ристић М. Бранко 

 
Стојадиновић М. Мирослав 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Угриновић С. Ђорђе 

 
Чановић С. Драган 

Практичан рад на одељењима хируршке клинике Анђелковић В. Небојша 

 
Вујић Ј. Ана 

 
Вулетић П. Биљана 

 
Ђоковић Д. Данијела 

 
Ђукић-Дејановић М. Славица 

 
Ђурђевић М. Предраг 

 
Ђурић С. Душан 

 
Игрутиновић Р. Зоран 

 
Ирић-Ћупић М. Виолета 

 
Јовановић Р. Мирјана 

 
Кнежевић Б. Јасмина 

 
Лазић М. Зорица 

 
Милорадовић М. Владимир 

 
Михајловић С. Горан 

 
Обрадовић Д. Слободан 

 
Петровић Д. Марина 

 
Петровић Ж. Душан 

 
Поскурица Ж. Милета 

 
Раванић Б. Драган 

 
Радоњић Б. Весела 

 
Игњатовић-Ристић И. Драгана 

 
Стојковић-Анђелковић К. Анђелка 

 
Стојадиновић М. Мирослав 
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