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Садржај: 

1. Увод у фармацију
2. Неорганска хемија
3. Медицинска етика
4. Анатомија
5. Енглески језик
6. Физиологија
7. Аналитичка хемијa
8. Фармацеутска ботаника
9. Органска хемија
10. Социјална медицина
11. Фармацеутска технологија са биофармацијом
12. Фармацеутска здравствена заштита I
13. Токсиколошка хемија са екологијом
14. Фармацеутска хемија
15. Клиничка фармација I
16. Фармацеутска микробиологија са имунологијом
17. Фармакологија са фармакокинетиком
18. Информатика и статистика
19. Фармакогнозија
20. Хомеопатија
21. Партнерство у здравству
22. Индустријска фармација са козметологијом
23. Клиничка биохемија
24. Фармацеутска здравствена заштита II
25. Хемија намирница са дијетотерапијом
26. Kлиничка фармација II
27. Фармацеутска пракса
28. ОТЦ лекови
29. Имунобиолошки производи
30. Медицински производи
31. Фармацеутске воде
32. Медицински паковни материјал
33. Стручна пракса
34. Завршни рад
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Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија:Основне струковне студије 
Назив предмета: Увод у фармацију 
Наставник: Проф.др Драгана  Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: 
 Стицање знања о значају фармације за живот човека као и њен развој током историје од првобитне 
људске заједнице до данас. Историјски преглед фармације и основе етике и морала у фармацеутској 
делатности имају за циљ упознавање студената са напретком фармације у складу са целокупним 
напретком у друштву. Повезаност медицине и фармације старијих култура, зачеци лечења и 
припремање лекова. Основни законски прописи који регулишу област фармације. 
Исход предмета : 
Студенти проучавају различите облике лековитих препарата, различиту примену лекова као и њихову 
улогу и значај у лечењу појединих болести. На основу Фармакопеја, студенти стичу знања о пореклу 
физичким и хемиским особинама појединих супстанци. Сазнају значај инкопатибилности и 
дозирања појединих супстанци у различитим лековитим препаратима као њихова лековита и 
токсична дејства.   
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет изучавања фармације и улога у друштву и заштити здравља. Медицина и Фармација 
старијих култура, Фармација у Кини (зачеци акумпуктуре и наркозе). Медицина и Фармација у 
Индији. Месопотамија (порекло речи апотека). Израелска медицина. Папируси Еберс, претече 
данашњег рецепта. Египатска фармација. Грчка Медицина и Фармација. Хипократ и Хипократова 
заклетва. Култ змије у медицини и фармацији. Рим. Гален и његови доприноси фармацији. 
Византија. Арапи и увођење нових лековитих облика. Медицинска школа у Салерну. Развој 
фармацији у Србији. Српска болница у Хилендару. Оснивање прве апотеке у Србији. Развој 
Фармакопеја и основни законски прописи. 
Литература  
Проф. Д. Ступар – Историја фармације са етиком – Фармацеутски факултет Београд, 2002. 
Др Драгутин Томић – Фармакотерапија – Медицинска књига Београд, 1991. 
Др Ђорђе Јаковљевић и група аутора – Фармакопеја ЈУГ IV – Завод за испитивање и контролу лекова 
Београд, 1984. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
   15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми :Струковни фармацеутски техничар  
Врста и ниво студија:Основне струковне студије 
Назив предмета: Неорганска хемија 
Наставник:   мр Драгослав Илић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 9 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: 
 Основни циљ при одабирању наставних јединица је да студенте подстакне на студиозан приступ 
проблемима савремене хемије и разумевање закона и принципа, а не њихово пуко меморисање.Због 
тога је тежиште излагања стављено на критично,логично и јасно развијање појмова и чиљеница. 
Такав при што захтева од студента улагање приличног напора за усвајање и разумевање изложених 
чињеница. 
Исход предмета : 
нање стечено слушајући основни курс Неорганске хемије служи као основа за даљу стручну 
надоградњу.Сва предавања предвиђена овим програмом праћена су примером примене изложених 
принципа на биолошке системе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјски развој хемије,Основни хемијски закони,Периодни систем елемената, Електронска 
конфигурација елемената, Хемијска веза, Хибридизација атомских орбитала и геометрија 
молекула,Комплексна једињења,Раствори,Осмоза и осмотски притисак.Протолотичке равнотеже у 
растворима.Оксидо редукциони процеси. Брзина и механизам хемијских реакција. Елементи 
прве,друге,треће и четврете групе периодног система. 
Практична настава  
Лабараторијски прибор.Типови хемијских реакција.Одређивање еквивалента магнезијума. Добијање 
киселина и база.Водоних пероксид.Припремање раствора. Хлор и водоникхлорид. Сумпор и 
водоних сулфид.Азот и амонијак.Хидролиза. Угљен диоксид и угљен моноксид.Компексна једињења 
Литература  
 М. Рајковић:Теоријски основи из  Опште хемије,Београд,2003. 
M.Бресјанац, Неорганска хемија, Графопан, Београд, 2001 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
60 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе,консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Медицинска етика 
Наставник: Др Миљковић  Светлана 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Циљ и задатак овог предмета је да усмери  студенте да раде на психолошком моралном самоизграђавању, 
да раде на “корекцији сопствене несавршеости”, да зна како се у појединцу формирају позитивне морално 
психолошке особине, односно врлине. Задатак наставе је да се науче разне заклетве и кодекси медицинске 
етике као писана упутства за морално понашање у пракси 
Исход предмета  
Обрада етичких проблема у здравственој установи и кривична одговорност здравствених радника Има за 
циљ да научи здравственог радника да буде носилац здраве унутрашње моралне климе у здравственој 
организацији. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам морала и етике. Моралност као психичка функција човека. Психологија морала. Суперего- 
унутрашњи контролор и казнилац. Историјат етичког учења. Карактеристике магијске медицине. Научна 
медицина. Заклетва Флоренс Најтингел. Етички став здравственог радника према болеснику. Принципи 
комуникације здравствени радник болесник. Етички став здравственог радника према болеснику у 
психијатрији. Етички став здраственог радника  према тешко оболелом и умирућем болеснику. Етички 
став према болесници у гинекологији. Етички став здравственог радника према болесном детету. Етички 
став према хендикепираном болеснику. Етички проблеми везани за рад у хирургији. Етички проблеми. 
Еутаназија. Медицинска тајна. Експеримент у медицинске сврхе. Етички проблеми трансплантације 
органа. Однос здравственог радника према породици болесника. Етички проблем везан за здравствено 
просвећивање. Етички аспекти и норме понашања у здравственој установи. Деонтологија и њени аспекти 
рада. Грешке у медицини и кривична одговорност здравствених радника    
итература  
- Ј. Марић, Медицинска етика, медицински факултет, Београд, 2005 
-Штампана предавања  предавача Др Светлане Миљковић 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 
 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



 
Студијски програм/студијски програми: Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Анатомија 
Наставник:  Проф. др Јован Димитријевић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета   
Студент стиче знања и усваја вештине о општим појмовима и дефинисању анатомије, историјском развоју 
и теорији анатомије. Упознавање са грађом и структуром људског тела. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да науче грађу људског тела и да је примене у свакодневној пракси коју 
обављају. Унапредиће организацију своје службе,а кроз истраживање, побољшаће  квалитет пружених 
услуга у оквиру своје делатности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефинисање анатомије, увод у анатомију, орјентационе равни.Остеологија, подела костију по типу. Кости 
главе.Кости трупа. Кости екстремитета.миологиа. Мишићи главе и врата. Мишићи трупа. Мишићи горњих 
и доњих екстремитета.Артхрологиа,зглобови главе и врата,кичменог стуба. Зглобови горњих и доњих 
екстремитета. Кардио-васкуларни ситем. Респираторни систем Систем органа за варење. Уро-генитални 
тракт.Нервни систем, подела на периферни и централни. Делови периферног и централног нервног 
система. Васкуларизација нервног система. Чуло слуха. Чуло вида. 
Практична настава  
Практично упознавање студената са грађом људског тела по областима. Остеологиа, миологиа, 
артхрологиа, унутрашњи органи. 
 
Литература  
Н.Миловановић, Анатомија човека, ВМШ Ћуприја 2005,   
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић, Анатомија човека-Практикум, ВМШ Ћуприја 2005, 
C.  G. Аlehopulos, Љ. Марић Миологија човека, ВМШ Ћуприја 2005 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
 30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе,консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Енглески језик 
Наставник:  Нела Маринковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Коришћење стручне литературе на енглеском, писање краћих текстова, белешки, савладавање основне 
медицинске терминологије на енглеском језику, коришћење речника, интернета и осталих извора 
информација из области медицине и неге болесника. 
Исход предмета  
Студенти ће савладати основну медицинску терминологију на енглеском језику, успешно ће користити 
речнике, интернет и скупљати неопходне информације из области медицине и неге болесника. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Разумевање стручних и истраживачких текстова, усвајање стручне терминологије, фраза и идиома са 
посебним акцентом на негу болесника, физиотерапиују, фармацију, гинекологију и акушерство, 
козметологију, анестезију и инструменте. 
 
Литература  
Eric H. Glendinnin and Beverly A, S. Holmstrom, ENLISH IN MEDICINE, Canbridge 2005. 
Радослав Хорватовић, Зоран пејић ЕНГЛЕСКИ ЗА МЕДИЦИНАРЕ, Научна књига,Београд 1990. 
Allson Pohl, PROFESSIONAL ENGLISH-MEDICAL, Penguin English 2002 
Хела Мариновић,  ПРАКТИКУМ Енглески у медицини, Биша медицинска школа у Ћуприји 2006. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Физиологија 
Наставник:  Проф.др Милица  Маринковић, проф. др Росић Гвозден 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов:  Предходно одслушан предмет: Анатомија 
Циљ предмета 
 Стицање знања о функционалним процесима у организму, њиховој међузависности и зависности од 
утицаја спољашњих фактора, као и функционисање организма као целине у нормалним условима. 
Исход предмета  
Стечена знања из физиологије омогућавају студенту да прати и разуме остале медицинске предмете, које 
проучава у току студија. Ово се нарочито односи на клиничке предмете, који се баве поремећајима 
физиолошких процеса и њиховим лечењем. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у физиологију. Функционална организација људског организма и појам унутрашње средине. Органи 
и органски системи. Телесне течности, њихове физичке и хемијске карактеристике. Организација и 
функција ћелије као основне функционалне јединице живог организма. Ћелијске органеле и ћелијска 
мембрана, ћелијско дисање. Транспорт супстанци кроз ћелијску мембрану. Мембрански потенцијали. 
Физологија крви; ћелијски елементи и плазма, хемостаза. Лимфа и лимфоток. Функционалне 
карактеристике мишићног ткива. Функција кардиоваскуларног система; срце, специфичности грађе, 
функција и регулација функције. Крвни судови; грађа, кретање крви, функција капиларног корита. Крвни 
притисак и његова регулација. Физиологија респираторног система; респираторна функција, регулација 
ацидобазне равнотеже, метаболичка и одбрамбена функција плућа.Специфичност плућног крвотока. 
Регулација рада респираторног система. Функција бубрега; екскреторна, регулаторна и 
ендокрина.Карактеристике реналног крвотока. Функција дигестивног система; варење и апсорпција 
хранљивих материја. Улоге јетре и панкреаса. Метаболички процеси; анаболизам и катаболизам. Функција 
система за репродукцију; репродуктивна и ендокрина. Функција ендокриног система; хипоталамус-
хипофиза, улога тиреоидне и паратиреоидних жљезда, надбубрежних жљезда и панкреаса. Хормони 
других ткива (бубрега, црева). Физиологија нервног система; организација нервног система. 
Карактеристике мождане циркулације, цереброспинални ликвор и крвно-мождана баријера. 
Карактеристике неурона, неуронских мрежа и синапси. Улога рецептора и преношење сигнала до центра и 
ефектора. Сензибилитет и специjaлна чула. Моторне функције; улога кичмене мождине и виших 
центара.Карактеристике рефлекса. Анатомске и функционалне карактеристике вегетативног нервног 
система.  Обрада информација у нервном систему, памћење и људска комуникација.  
Практична настава  
Семинарски радови и консултације са посебним освртом на повезаност функција органа и органских 
система, у зависности од смера студија. 
Литература Т. М. Јовановић. Медицинска физиологија. Дефектолошки факултет, 2004; Београд 
A. C. Guyton & J. E. Hall. Medical physiology, tenth edition. W. B. Saunder company 2000; Filadelphia, 
Pensilvania, USA. Превод: Савремена администрација 2003; Београд 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Аналитичка хемија 
Наставник:  Мр Драгослав Илић    
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 7 
Услов:  Предходно одслушан предмет: Неорганска хемија 
Циљ предмета 
 Циљ наставе из предмета Аналитичке хемије је да студенти схвате основе квалитативне и квантитативне 
хемијске анализе.Размотривши садашње потребе аналитичара понуђени план и програм обухвата велики 
број савремених метода хемијске анализе како оних с подручја такозване класичне анализе тако и оних са 
подручја модерних инструменталних метода.   
Исход предмета  
Студент се кроз програмски садржај вежби оспособљава да самостално уради велики број анализа које ће 
му касније користити у пракси : прављење раствора различитих концентрација, волуметријско и 
гравиметријско одређивањемногих елемената . Одређивање концетрација различитих витамина, хормона, 
итд.студент се оспособљава  за одређивање активних материја код многих лекова .  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет, квалитативна и квантитативна хемијска анализа. Хемијске везе, настајање стабилних 
структура,особине јонских и молекулских једињења. Особине дисперзних система, раствори, Аренијусова 
теорија киселина и база. Закон о дејству маса, понашање јаких киселина и база.Киселинско базне  
равнотежа са становништва протолитичке теорије. Јонски производ  воде, израчунавање PH вредности 
киселина, база и соли. Регулаторске смеше, пуферски капацитет Производ растворљивости, образовање и 
стварање талога ,сони ефекат. Волуметрија. Таложне методе. Комлексометрија.Оксидо редукционе методе. 
Гравиметрија. Електрогравиметрјска анализа. Поларографија. Потенциометријска одређивања. 
Кондуктометрија. 
Практична настава  
Пета аналитичка група, доказне реакције, доказне реакције за ретке анјоне и катјоне. Четврта аналитичка 
група, трећа аналитичка група доказне реакције, трећа аналитичка група Прва аналитичка група. Комлетна 
анализа катјона и анјона.Методе неутрализације Таложне методе. Комплексометрија. Оксидо 
редукција.Гравиметрија. Кондуктометрија. Потенциометрија. Електролиза.      
Литература  
-Т.Пецев, Ј.Петровић,М.Миљковић, Квантитативна аналитичка хемија, ПМФ, Ниш, 2002 
-М.Миљковић, Р.Симоновић,В.С.Јовановић, Гравиметријске методе анализе, ПМФ, Ниш, 2000 
 -Т Јсанић, Ј Мишовић, Теоријске основе аналитичке хемије, Научна књига , Београд 1995      
-Р Шапер, И. Филиповић, П., Сабиолончело Лабораторијски приручник, Научна књига , Београд 1995      
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска ботаника 
Наставник:  Спец. пх. Петар Милић 
Статус предмета: Oбавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета   
Да студентима предочи фундаментална ботаничка знања, која су основа употребе појединих биљних 
врста, као извора активних принципа у фармацеутској индустрији. Такође, у другом делу овог програма, 
циљ је оспособити студенте за разликовање и препознавање тј. Детерминацију појединих биљних 
категорија, а нарочито оних, са практичном употребом у фармацији. 
Исход предмета  
Стечана знања из Фармацеутске ботанике, олакшавају фармацеуту рутински рад, али и даље усавршавање 
из ове области и евентуално откриће нових материјала и метода. Такође, адекватно разумевање бињних 
дрога омогућава будућим фармацеутима, активније учешће у приближавању фармацеутске индустрије 
природи и природним активним принципима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет; Биљна ткива; Биљни органи; Физиологија биљака; Размножавање биљака; Основи 
систематике и номенклатуре биљака; Гљиве (Fungi); Лишајеви (Lichenes); Маховине (Bryophyta); 
Раставићи (Equisetophyta); Папратњаче (Polypodiophyta); Голосеменице (Gymnospermae, Pinophyta); 
Скривеносеменице (Angiospermae, Magnoliophyta); Дикотиле (Dicotyledones, Magnoliopsida); Монокотиле 
(Monocotyledones, Liliopsida). 
Практична настава  
Биљна ћелија; Творна ткива-Вегетативна купа корена; Творна ткива-Вегетативна купа стабла; Трајна 
ткива; Биљни органи; Корен; Изданак; Стабло и лист; Физиологија биљака (Посматрање процеса гутације, 
Дисање); Основни принципи и методе детерминације биљака; Голосеменице (основне карактеристике и 
детерминација неких родова); Скривеносеменице (основне карактеристике и детерминација неких 
родова); Разлике између монокотилних и дикотилних биљака; Цвет; Цвасти. 
 
Литература  
Радиша Јанчић, Ботаника фармацеутика, друго допуњено издање, Издавач, Јавно предузеће Службени 
лист СЦГ, Београд 2004. 
Бранислава Лакушић, Виолета Славковска, Данило Стојановић, Приручник за вежбе из ботанике, 
Фармацеутски факултет, Београд 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе,консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијуме и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Органска хемија 
Наставник: Мр Драгослав Илић  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно одслушан предмет: Неорганска хемија 
Циљ предмета 
 Органска хемија је да студенти овладају основама  хемијских закона  као и изучавање и овладавањење 
хемијских методама које служе за сиунтезу и изоловање лековитих супстанци из биљног света. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да применом савремених хемијских метода изврше анализе разних органских 
једињења као што су анестетичка средства, хормони, витамини антибиотици итд.Унапреди  организацију 
своје службе а применом савремених метода анализа побољша квалитет пружених услуга у оквиру своје 
делатности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увид у предмет,разлика органских једињења од неорганских,природа хемијских веза,хемијске везе  
угњеника Графичко представљање органских једињења молекулске и структурне формуле.Врсте 
органских једињења, адиција,супституција елиминација.Угљоводоници, алкани, алкени, 
алкини.Ациклични угљоводоници, циклоалкани,незасићени ациклични угљоводоници,ароматични 
угљоводоници арилалкани.Органска једињења која садрже кисеоник, алкохолиифеноли,етри 
двохидроксилни алкохоли.Карбонилна једињења,алдехиди и кетони,карбоксилне киселине.Органска 
једињења која садрже  азот, амини, диамини, нитрили, нитро једињења.Хетероциклична 
једињења,номенклатураи подела,поједине класе хетероцикличних једињења.Угљени хидрати 
подела,циклични облици моносахарида мутаротација.Липиди, подела и састав,воскови,сложени 
липиди.Стероиди, подела   
 стероли,жучне киселине. Амино киселине,стереохемија, особине есенцијалне амино киселине.Пептиди и 
протеини, подела и номенклатура. Нуклеинске киселине. 
Литература  
Др Растко Вукићевић, Др Анка Дражић Органска хемија за студенте медицине и сродних група  
Медицински факултет, Београд, 1996 
Др Зорана Вујовић,Robert Thornon  Моrrison,Robert  Neils  Bojd  ,Органска хемија, Медицински факултет, 
Београд, 1996 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
 15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Социјална медицина 
Наставник: Проф. др Татјана  Симовић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
 Социологија преко богатог теоријског фонда, доступних истраживања и актуелних примера из праксе, 
пружа могућност сазнања сложене друштвене стварности. Томе доприноси упознавање са актуелним и 
класичним теоријама путем којих се савремено друштво ињегов развој могу да разумеју и усмеравају, како 
у историјској димензији тако и данас. Социологија проучава друштво као целину друштвених односа у 
различитим облицима друштвеног живота, али уз међузависност светских процеса иутицаја. 
Исход предмета  
Студенти ће бити оспособљени да на свој начин и својим размишљањима дају посебан аспект теоријској 
настави и грађанском друштву а преко религија, морала, уметности и науке 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
У оквиру друштвене структуре проучавају се основне друштвене групе као што су брак и породица, 
етничке заједнице, интилигенција, елита, али и друштвена моћ, друштвена неједнакост и сиромаштво. 
Посебан део обухвата друштвене институције као што су држава и право, политика, политичке странке и 
интересне групе. У оквиру друштвене стратификације анализирају се класе, сталежи, слојеви и њихова 
отвореност за друштвено напредовање. Култура као изражајно подручје друштва изучава се преко 
религије, морала, уметности, науке, образовања пружајући увид у креативност људског духа. 
Промене и развитак друштва су саставни део предмета социологија путем кога се објашњава прогрес и 
назадовање друштва, еволутивне и револуционарне промене, друштвена покретљивост. 
Грађанско и постиндустријско друштво уз посебну пажњу за глобализацију, демократију ињене облике 
којима се остварује, са еколошким и научно техничким питањима савременог друштва у глобалним цртама 
заокружују садржај предмета социологије. 
Литература  
Мр. И. Булатовић, Социологија, МБ Графика, Ниш, 2006. године. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
   15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска технологија  са биофармацијом 
Наставник: Проф.др Драгана  Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испити из неорганске хемије 
Циљ предмета  
Студент се упознаје са принципима, процесима и техникама (методама) које се примењују у формулацији, изради и 
испитивању фармацеутских препарата, као и фактора који утичуна процесе ослобађања и ресорпције лековитих 
супстанци. Упознаје се са фармацеутским ексципијенсима и активним принципима. Студент стиче знања о 
производњи, контроли квалитета, чувању и издавању лекова.Упознаје се и са  светским стандарима и прописима из 
ове области. Учи методе и поступке израде магистралних и галенских лекова.Практична настава омогућава студенту 
да савлада вештине израде лекова.Такође циљ  овог предмета је да  студенти упознају односе између физикохемијских 
особина лековите супстанце и њеног лековитог облика и биолошке расположивости лековите супстанце у 
организму.Да схвате утицај биолошких фактора, стање гастроинтестиналног тракта, на биолошку расположивост лека. 
Да сагледају утицај фармацеутско-технолошких фактора  на биолошку расположивост лека. 
 
Исход предмета  
Студент ће бити потпуно спреман да израђује лекове у апотеци и индустрији.Врло стручно приступа 
издавању лекова као и потребним саветима.Студент ће бити у стању да процени биолошку расположивост 
лековите супстанце из оговарајућег лековитог облика. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Апотека.Рецепт.Израда и издавање лекова у апотеци. Класификација фармацеутских 
препарата.Прашкови.Раствори-као фармацеутски препарати.Дисперзни системи. Суспензије. Емулзије. 
Получврсти препарати за спољашњу употребу.Препарати за ректалну, вагиналну и апликацију у телесне 
шупњине.Екстрактивни препарати.Стерилни производи.Препарати за очи.Чврсти лековити 
облици.Препарати под притиском.Савремени лековити облици. Утицај различитих фактора на ослобађање 
и апсорпцију лековитих супстанци. 
Утицај биолошких фактора на ослобађање и ресорпцију лековите супстанце. Утицај физичкохемијских и 
фармацеутско-технолошких фактора на ослобађање и ресорпцију лековите супстанце.Одређивање брзине 
растварања лековите супстанце из лековитог облика.Утицај ексципијенаса на ослобађање и ресорпцију 
лековите супстанце 
 
Практична настава  
Испитивање и одређивање фактора који утичу на кинетику ослобађања  и ресорпције лековите супстанце 
из лековитог облика.Прашкови. Раствори. Суспензије. Емулзије. Масти. Кремови. Гели. Супозиторије. 
Вагиторије. Екстрактивни препарати.Инјекције.Инфузије.Таблете. Капсуле. Одређивање партиционог 
коефицијента, одређивање величине честица. 
Литература 
Југословенска фармакопеја  2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, 
Савремена администрација, Београд, 2000 
- Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984 
- Фармацеутска технологија са биофармацијом I део. Зорица Ђурић. Нијанса, Земун     2004 
- Фармацеутска технологија са биофармацијом –приручник.Гордана Вулета, Наука, Београд,2007 
-    Praktikum iz farmaceutske tehnologije sa biofarmacijom i deo. Zorica Đurić.Nijansa, Zemun 2004. 
-    Extrapharmacopoeia Edition 2003. 
-   Praktikum iz biofarmacije.Zorica Đurić, Jelena Parojčić 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
   30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми :Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија:Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска здравствена заштита I  
Наставник:  Спец.пх. Радојковић Милица 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Претходно положен испит из предмета Физиологија  
Циљ предмета 
Студенти ће моћи да стекну знања и вештине значајне за формулацију и имплементацију плана 
фармацеутске здравствене заштите, да стекну  знања у циљу имплементације рационалне фармакотерапије 
у индивидуалној терапији и у здравственом систему, да разумеју и критички процене фармакотерапију 
засновану на доказима. 
Исход предмета  
Примена стечених знања и вештина у решавању фармакотерапијских проблема индивидуалних пацијената 
или група пацијената, коришћење критичке процене и фармакотерапије засноване на доказима за 
доношење разумних,разложних и сигурних процена у цилју обезбеђивања рационалне фармакотерапије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Фармакотерапија и процена рационалне терапије болести: кардиоваскуларног система, респираторног 
система,централног нервног система, гастроинтестиналног и ендокриног система и мускулоскелетног 
система. 
Практична настава  / 
Литература  
Walker R.,Еdwards C.,превод уджбеника Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2nd edition , Школска књига, 
Загреб,2004 
Милена Покрајац; Фармакокинетика, Фармацеутски факултет Београд 2002 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Токсиколошка хемија са екологијом 
Наставник: Проф др Стевановић Ђорђе 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно одслушан предмет:Физиологија 
Циљ предмета 
 Студент треба да стекне основна знања из обласи фармакокинетике отрова тј њихову пролазност кроз 
метаболизам и ћелијске мембране.Такође, студент треба да стекне знања из екологије односно да сагледа 
биолошку интеракцију између организама и њиховог окружења. 
Исход предмета  
Студенти овладавају методама и техникама квантитативног и квалитативног одређивања отрова и 
отровних супстанци кроз методе и технике лабораториског рада.Студенти треба да се упознају са 
законском регулативом у области екологије, применом ИСО 14000 стандарда. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са разним врестама отрова који се у организам човека уносе на различите начине, као и 
реакцију организма на исте. Упознаје се са изворима разних врста тровања, нежељеним и токсичним 
дејствима, дијагностиком тровања, са принципима примене терапије код одређених врста 
тровања...Студенти се даље упознају са историјом и основним принципима екологије, научно 
постављеним циљевима енвајорментализма, обавезом примене ИСО 14000 стандарда..  
 
Практична настава 
Идентификација разних врста отрова, упознавање метода доказивања, примена антидота, поступање при 
тровању.Сагледавање различитости међу гранама екологије, анализа основних принципа екологије, 
упознавање са законском регулативом. 
 
М. Мокрањац; Токсиколошка хемија ''Брофопрам'' Београд 2001 
Поповић М., Хигијена и здравствено васпитање, Едиција уджбеници, Нови Сад, 2000 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
   15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми :  Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија:  Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска хемија 
Наставник:  Спец.пх Радојковић Милица 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испит из: Неорганске  хемије 
Циљ предмета: 
Студент обједињује претходно стечена знања из других хемијских дисциплина (неорганска хемија, 
аналитичка хемија, органска хемија) и примењује их у описивању молекула фармаколошки активних 
упстанци-лекова.Учи поступке квалитативног доказивања  као и методе квантитативног одређивања 
хемијских супстанци.Студент стиче знања о односу хемијске струкуре сустанце и њеног дејства тј. 
Фармаколошке активности.  
Исход предмета : 
Студент ће бити у стању да докаже лековиту  супстанцу-лек и да одреди њен садржај.На основу хемијске 
структуре супстанце примениће одговарајуће услове за чување као и адекватне  технолошке поступке за 
израду лека.Такође на основу хемијске структуре може да предвиди деловање лека.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Хемијска и стереохемијска структура лековитих супстанци.Хемија неорганских лекова. Хемија органских 
лекова.Аналгетици:опиоидни, антипиретички, нестероидни антиинфламаторни лекови.Антитусици и 
секретолитици.Психофармака:антипсихотици, антидепресиви, анксиолитици.Агонисти и антагонисти 
серотонинских рецептора. Хипнотици,антиепилептици,аналептици.Општи и локални 
анестетици.Антихистаминици и антиулкусни лекови.Витамини.Адренергици, адренолитици, 
антиаритмици и вазодилататори.Антихипертензиви, диуретици, антагонисти калцијума, периферни 
дилататори.Хормони.Антихолинергици.Миорелаксанси.Антивиротици.Антинеопластици.Антибиотици. 
Антимикотици.Дијагностичка средства. 
Практична настава  
Увод-рад у лабораторији и мере предострожности.Утврђивање порекла супстанција.Испитивање физичких 
особина.Испитивање растворљивости.Реакције неких функционалних група.Најчешће реакције за 
идентификацију.Идентификација неорганских лекова. Идентификација органских лекова. Идентификација 
неорганских-органских лекова. Испитивање степена чистоће. Комплексометријска титрација. 
Хроматографија. 
ЛЛитература:  
 Фармацеутска хемија I део Проф. Др Душанка Радуловић Проф.Др Соте Владимиров 2005. Београд 
 Фармацеутска хемија II  Проф.Др Соте Владимиров Проф. Др Добрила Живанов-Стакић Фармацеутски 
факултет 2006. Београд 
  Приручник за практичну наставу из фармацеутске хемије I  Зорица Вујић, Јасмина Брборић, Оливера 
Чудина Фармацеутски факултет Универзитет у Београду, Београд 2004.      итература  
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
 30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија:  Основне струковне студије 
Назив предмета: Клиничка фармација I 
Наставник: Спец. пх. Милица Радојковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испит из Физиологије 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања у примени принципа клиничке фармације и рационалне фармакотерапије  
Исход предмета  
Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси применом концепта фармације засноване на 
доказима, критички процене изворе информација о лековима, примене принципе ради спровођења 
рационалне фармакотерапије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти се упознају са циљем и значајем клиничке фармације, концептом фармацеутске здравствене 
заштите, интерпретацијом резултата лабораторијских анализа, парентералном и ентералном исхраном, 
развојем нових лекова и клиничким испитивањем лекова, фармакоекономским аспектом рационалне 
фармакотерапије, информацијама о лековима, фармацијом заснованом на лековима и клиничким одитом. 
 
Литература  
Walker R., Edwards C., Клиничка фармација и терапија –превод уджбеника Clinical Pharmacy and 
Therapeutics, 2nd edition,  Школска књига, Загреб, 2004 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Фармацеутска  микробиологија са имунологијом 
Наставник: Проф. др Маринковић Милица 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испит из Анатомије . 
Циљ предмета: 
Циљ наставе је да упозна  студенте са основним појмовима о грађи и физиологији  микроорганизама, 
њиховој патогености и вируленцији као и другим особинама значајним за борбу против 
микроорганизама.Затим о методама идентификације и  врстама супстанци   које уништавају   
микроорганиyме  као што су антибиотици и дезинфекциона средства.Такође  студенти треба да се упознају    
са техникама за дијагностику и идентификацију микроорганизама.Студенти треба да савладају потребна 
знања о принципима отпорности људског организма како неспецифичне   тако посебно    специфичне 
односно имунитета.Нарочито принципе реакције антиген-антитело.Такође да савладају серопрофилаксу и 
вакцинопрофилаксу. 
Исход предмета: 
Студент ће бити у стању да схвати значај микробиологије и имунологије. Да зна како треба узорковати 
биолошке материјале за микробиолошка испитивања. Да примени мере дезинфекције и стерилизације 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Морфологија и  физиологија бактерија, облик бактерија, грађа бактеријске ћелије, хемијски  састав 
бактерија, исхрана бактерија, дисање бактерија, разножавање бактерија, мутације и варијације бактерија, 
Екологија бактерија, утицај физичких и хемијских средстава на бактерије, физичка средства, топлота, 
снижена температура, зрачење, хемијска средства,Сулфонамиди и антибиотици, механизам деловања, 
хемиотерапеутици, пеницилини, цефалоспорини, аминогликозиди, макролиди и њима сродни, 
еритромицин,  рифампицин, тетрациклини, хлорамфеникол, метронидазол, Испитивање осетљивости 
бактерија, диск метода, дилуциона метода, компликације хемио и антибиотске терапије, асоцијације 
бактерија, паразитизам бактерија, микрофлора нормалног људског тела, Инфекција и  патогеност  
микроорганизама, фактори који инхибишу фагоцитозу, фактори који помажу инвазивност, вируленција 
бактерија, токсичност бактерија, егзотоксини, ендотоксини, Инфекција и заразна болест, фактори који 
утичу на инфекцију, особине инфективног агенса, особине домаћина, врсте инфекција, Отпорност, 
неспецифична отпорност, спољашњи фактори, унутрашњи фактори, запаљењски процеси, Имунитет, 
имунски систем, врсте имуног одговора, антигени, антитела. Лабораторијска опрема и прибор, 
микроскопи, припремање и бојење препарата, сложена бојења, обрада материјала, Реакција антиген-
антитело у дијагностици, директна имунофлуоресценција, реакција аглутинације, реакција 
имунопреципитације, двострука имунодифузија у гелу, Методе испитивања комплемента, тест хемолизе, 
тест фиксације комплемента, тест имобилизације, Паразитолошка дијагностика, спорозоа, хелмината, 
дијагноза дерматомикоза, микокултура, дијагностика вируса, ЕЛИЗА, РИА- метода, Wестерн-блот метода, 
ПСР метода, култивисање вируса. 
Литература 
Милена Швабић-Влаховић, Медицинска бактериологија, Савремена администрација, Београд, 2005 
Вера Јерант-Патић, Имунологија, Будућност, Нови Сад, 2002 
Вера Јерант-Патић, Медицинска вирусологија, Будућност, Завод за уджбенике, београд, 1995 
Група аутора, Тања Јовановић уредник, Практикум из микробиологије и имунологије, Савремена 
администрација, Београд, 2000 
 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија:  Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармакологија са фармакокинетиком 
Наставник: Проф.др Ђорђе  Стевановић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Претходно положен испит из Физиологије 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања о лековима са аспекта: порекла, начина справљања и обликовања и исказивања 
жељених и нежељених дејстава у организму у терапији појединих обољења, о интеракцијама, метаболизму 
лекова, о проласку лекова кроз биолошке, тј ћелијске мембране, фармакокинетици лекова 
 
Исход предмета  
Студенти ће моћи да примењују своја знања у пракси приликом поделе терапије у процесу свога рада, 
знати да предвиде могуће интеракције у циљу њиховог спречавања, знања из биолошке расшоложивости 
лекова, да буду  чланови истраживачких тимова у процесу увођења нових лекова. Студент стиче знања о 
проласку лекова кроз биолошке, тј ћелијске мембране 
 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти се упознају са предметом кроз три образовне целине. У првом делу (општа фармакологија) 
подразумева дозе и дозирање лекова, затим ресорпцију, расподелу и елиминацију лекова из организма. У 
другом делу упознају се са применом лекова код разних обољења везаним за: нервни систем, 
кардиоваскуларни, респираторни, дигестивни, уринарни, крвни, итд. Препознају примену хормона и 
цитостатика у терапији. У трећем делу упознају се са разним облицима тровања (лекови, пестициди, 
хербициди,итд). 
Студенти такође проучавају судбину лека у организму (апсорпцију, дистрибуцију, метаболизам и 
екскрецију),  са задатком да схвате и усвоје законе проласка лекова кроз биолошке мембране, кроз које 
молекули лекова пролазе, шта се дешава на релацији лекова са ензимима и рецепторима. Затим какве су 
фазе хемиске разградње као и квантификацију помоћу математичких модела. На крају који су путеви 
елиминације и кинетике лекова из организма.  
Литература  
С. Јанковић; Фармакологија и токсикологија; Медицински факултет, Крагујевац 2003 
В. Варагић; М. Милошевић; Фармакологија; Елит-медина Београд 2001 
М. Покрајац, Фармакокинетика, Графолик, Београд, 2002 
М. Покрајац, Фармакокинетика-припучник за практичну наставу, Графолик, Београд, 2001 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Информатика и статистика 
Наставник: Мр Драган Антић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним појмовима у информатици, информатичким технологијама, основама-
Windows-a XP, здравственим информационим системом, базама биомедицинских научних информација, 
као и практично обучавање студената основама WINDOWS-a XP, Microsoft Office и Internet-a. Циљ 
статистике је да се студенти упознају са основним појмовима из статистике и обуче за примену 
статистичких метода, као и доношење одлука у медицинској пракси. 
Исход предмета  
Овај програм то омогућава и сваки студент који успешно савлада програм може исти примењивати у 
медицинској пракси, уз минималне ризике при доношењу  важних одлука у лечењу људи. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Дефиниција информатике, дефинисање информационих система, дефинисање информације, податак-
информација, персонални рачунари, оперативни систем, основни елементи за функционисање рачунарског 
система, увод у Windows XP, коришћење десктопа и позивање помоћи, покретање апликација, 
организовање докумената и програма, подешавање особина објеката, измена радне површине употребом 
Control Panel-a, дефиниција здравственог информационог система, основни облици здравственог 
информационог система, Dimdi, Medline, Embase, Health Planning and Administration, експлоатација CD-
ROM-a, преглед CD-ROM база података, општа статистика, теорија статиститичких узорака, сређивање 
података, графичко приказивање, апсолутни и релативни бројеви, средње вредности, мере варијабилитета, 
корелација, постављање хипотезе, здравствена статистика, здравствени показатељи, демографска 
статистика, демографски показатељи. 
Практична настава  
Коришћење десктопа и позивање помоћи, покретање апликација, организовање докумената и програма, 
подешавање особина објеката, измена радне површине употребом Control Panel-a, штампачи и штампање, 
рад са документима, уређивање и кориговање докумената, мењање изгледа текста, представљање 
информација у табелама и ступцима, израда презентација, Internet Explorer, електронска пошта. 
Литература  
-Ј.Јевтовић, Медицинска информатика, Медицински факултет, Крагујевац, 2005 
-С.Јаношевић, Р:Дотлић, Ј.Ерић Маринковић, Медицинска статистика, Медицински факултет, Београд, 
2000 
-Скрипта или књига: Д. Антић, Информатика и статистика  (у припреми) 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски фармацеут 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармакогнозија 
Наставник:  Проф.др Драгана Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Предходно одслушан предмет: Фармацеутска ботаника 
Циљ предмета 
 Основни циљ овог предмета је да студенти стекну знање о хемијској структури најважнијих 
фармаколошки активних једињења природног порекла, а такође и основна ботаничка знања о биљкама које 
служе као извори лековитих и других корисних сировина. У делу практичне наставе циљ је да студенти 
овладају вештинама идентификације и контроле природних сировина, науче и овладају основним 
принципима макроскопских, микроскопских, хемијских и аналитичких техника неопходних у изолоцији, 
пречишћавању и анализи активних принципа састојака биљака. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената да напред усвојена знања, постану интегрални део стручног сазнања 
фармацеута, а што ће имати практичну примену у њиховом будућем раду у здравству, индустрији и 
примени природних лековитих средстава.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у предмет; Фитопрепарати секундарни метаболити биљака; Алкалоиди; Хетерозиди; Сапонозиди; 
Танини; Терпеноиди; Липиди-масне материје; Угљени хидрати; Аминокиселине и пептиди; Витамини и 
витаминске дроге; Дроге које садрже ниже алифатичне киселине; Дроге које садрже минералне материје; 
Пчелињи производи; Природни мириси и фиксатори мириса; Завојни материјал; Примена биљних култура 
in vitro за добијање корисних метаболита. 
Практична настава  
Увод у лабораторијски рад; Испитивање дрога; Фитопрепарати; Секундарни метаболити биљака; 
Доказивање алкалоида; Одређивање алкалоида; Екстракција алакалоида; Хетерозиди (доказивање и 
одређивање); Екстракција хетерозида; Сапонозиди (доказивање, одређивање и екстракција); Танини 
(карактеристике и карактеристичне хемијске реакције); Терпеноиди (карактеристичне хемијске реакције); 
Етарска уља (хемијски састав и екстракција етарских уља); Ниже алифатичне киселине; Завојни 
материјал. 
Литература  
Нада Ковачевић, Основи фармакогнозије, треће издање, Српска школска књига, Београд 2004. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
  45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Хомеопатија  
Наставник:  Проф. др Душица Живановић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: 
Основни циљ при одабирању наставних јединица је, да студенте подстакне на критичко размишљање и 
студиозни приступ примене хомеопатских лекова, као и њихову комбинацију са алопатским лековима тј. 
лековима који се користе у савременој медицини. 
Исход предмета : 
Знање стечено на предавањима и вежбама служи као основа за даљу стручну надоградњу у области хомеопатије. 
Студенти проучавају различите облике лековитих хомеопатских препарата, њихову примену у лечењу, а на 
основу Хомеопатске фармакопеје стичу знања о пореклу полазних супстанци за израду матичне тинктуре. 
Студенти израђују хомеопатске лекове, стручно приступају њиховом издавању у апотеци и при том дају 
неопходне савете. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у 
хомеопатију.Историјски преглед развоја хомеопатије.Статус хомеопатије.Принципи  хомеопатије.Однос  између   
  хомеопатије  и  класичне  медицине.Индивидуалност  у 
хомеопатији.Акутне  и  хроничне  болести.Недостаци  и  проблеми  у  хомеопатији.Предности  хомеопатског 
лечења  код  деце.Истовремено  коришћење  хомеопатских  и  фармацеутских  лекова.Правила  за  чување  и 
узимање   хомеопатских   лекова.Преглед   пацијента  и  дијагностика у хомеопатији.Избор   лека.Дозирање 
хомеопатских  лекова.Праћење  ефекта  лека  – знаци  опоравка.Преглед  хомеопатских  лекова  по  светским 
фармакопејама. Материа медика. 
Практична настава 
Студент  се  детаљно  упознаје  са  прописима  у  области  хомеопатије,  одабиром  терапије  у  зависности  од 
симптома  пацијента,  могућностима  примене  истовремених  терапија,  правилима  припреме  хомеопатских 
лекова, начинима чувања и њихове  примене . 
Литература  
-Тодоровић Б. Научне основе хомеопатије. Прометеј, Нови Сад, 2007. 
-Gothe A, Drinnenberg J. Homeopathic clinical pictures. Illustrating the suitable remedy, part 1.Homeolinks Publishers, 
Haren, 2008. 
-Chappel P, van der Zee H. Homeopathy for diseases. Vital remedies for epidemics. Trauma and chronic diseases. 
Homeolinks Publisherrs, Haren, 2012 
-German Homoeopathic Pharmacopoeia. Volume 1 and Volume 2. MedPharm Scientific Publishers, Stuttgart, 2013. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
  60 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 15 
практична настава 10 усмени испт 35 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:  Партнерство у здравству 
Наставник:  Спец.пх Милић Петар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета: 
Студент се упознаје са својим местом у превенцији болест, као и са обезбеђењем рационалне 
фармакотерапије у систему здравствене заштите 
Исход предмета : 
Студент овладава основним примнципима рационалне употребе лекова, разуме потребе и перспективе 
пацијента у циљу обезбеђења савета пацијенту , познаје принципе процене информације о лековима и 
пацијенту,  као и о интеракцијама лекова и њиховим нежељеним реакцијама, познавање основних 
принципа безбедне самомедикације 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студент се упознаје са рационалном употребом лекова, применом и праћењем употребе лека према 
индивидуалним потребама пацијента,значајем праћења интеракције и нежељених реакција лекова, 
интеракцијама  и нежељеним  дејствима  биљних лекова, саветовањем пацијента у случају проблема са 
боловима, комуникацијом са пацијентом и другим здравственим радницима, саветовањем пацијента као 
интерактивни процес. 
Практична настава 
Студент стиче вештину критичке процене информација о лековима, стиче потребне информације за 
евалуацију терапије прама индивидуалним потребама пацијента, стиче искуство у препознавању 
интеракција између лекова, лекова и хране и лекова са биљним лековима, упознаје се са спровођењем 
безбедне самомедикације (посебно са употребом аналгетика у самомедикацији), индивидуалним правима 
пацијента и стиче вештину комуникације са пацијентом и другим здравственим радницима. 
 
Литература  
-Фармакотерапијски водич, Агенција за лекове и медицинска средства Београд, 2005 
Б. Терзић, Фармаковигиланца и безбедна примена лекова, Фармацеутски факултет, Београд, 2006, 
В.Варагић, М.Милошевић, Фармакологија, Елит медика, Београд 2005 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
  60 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Индустријска фармација са козметологијом 
Наставник: Проф. др Драгана В Секуловић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно одслушан предмет:Фармацеутска технологија са биофармацијом 
Циљ предмета: 
 Студент стиче знања из са основним принципима формулације, добре произвођачке праксе и обезбеђења 
квалитета у условима индустријске производње лековитих препарата,медицинских средстава, дијететике, 
козметичких производа.Такође, студенти се упознају са најзначајнијим козметичким сировинама, 
законским прописима за квалитет козметичких сировина и препарата и приступом формулацији, 
производњи, испитивању и процени стабилности козметичких производа. 
 
Исход предмета: 
Студент ће моћи да схвати значај и предности  индустријске производње лекова,медицинских средстава,  
дијететских суплемената и козметичких производа. Студент ће бити у стању да успешно ради у галенској 
лабораторији и индустриској производњи као и да одређене послове сам организује. Моћи ће да руководи 
производњом као и да едукује клађе колеге.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студент се упознаје са индустријском фармацијом-основним појмовима и принципима, добром 
произвођачком праксом и стандардима  обезбеђења квалитета (ИСО 9001:2000 и ХАЦЦП), 
преформулацијом и формулацијом фармацеутских препарата, преношењем производње из 
лабораторијских услова на ниво индустријске производње, пилот производњом, стабилизацијом и 
проценом стабилности препарата, фармацеутско-технолошким операцијама, паковањем препарата,  
поступком увођења нових производа на тржиште, истраживањем тржишта, промоцијама препарата, 
маркетиншким активностима и начинима продаје производа. 
Даље, студент се у оквиру козметологије упознаје са :дефиницијом, законским прописима о квалитету 
козметичких производа у Србији и ЕУ, козметичким сировинама, врстама  и применом различитих 
козметичких производа. 
Практична настава  
Студенти се упознају са фармацеутско-технолошким операцијама.Упознавање организације рада у 
галенским лабораторијама и фабрикама лекова.Упознавање основних принципа добре произвођачке 
праксе, упознавање са трансфером технологије.Израда и испитивање кремова и лосиона за негу, чишћење 
и заштиту коже, израда и испитивање препарата за косу ( шампони, регенератори, учвршћивачи),израда 
препарата за заштиту од сунчевих зрака ( кремови, уља, гелови са УВ филтерима). Израда и испитивање 
препарата против знојења (антиперспиранси и дезодоранси), израда препарата декоративне козметике. 
Литература:              
 - М. Јовановић, З. Ђурић, Основи индустријске фармације, Нијанса, Земун 2005. 
 - Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом,  Наука, Београд 2007.  
 - Д.Васиљевић, С.Савић,Љ.Ђорђевић,Д.Крајишник, Приручник из козметологије, Наука, Београд, 2007  
 - Г.Вулета, Козметологија, Наука, Београд, 1994  
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
  45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   

24 
 



 
 

Студијски програм/студијски програми :  Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Клиничка биохемија 
Наставник: Др Јасмина Јовановић Мирковић, предавач 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Предходно одслушани предмети: Физиологија, Органска и Аналитичка хемија  
Циљ предмета 
 Циљ наставе је да упозна студенте са основним областима клиничке биохемије као изузетно неопходне, 
врло развијене и важне научне дисциплине . Наставна материја обухвата биоенергетику, кинетику, 
функционална једињења и њихове системе и метаболизам важнијих група органских једињења    
Исход предмета  
Студенти ће надоградити већ стецено знање и моћи ће практично применити методе и принципе 
повезивања ове науке са другим наукама. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студент се упознаје са следећим садржајем: Вода и њен значај за биохемијске процесе, опште физичко-
хемијске особине воде, вода као средство растварања.Биохемијска термодинамика, појам енергије. 
Слободна енергија и хемијски потенцијал.Кинетика хемијских реакција, енергија активације,...Увод и 
општа карактеристика витамина, антивитамини.Биохемија фермената – ензима, биокатализа, хемијска 
природа фермената, кинетика дејства фермената, ...Хормони – опште особине хормона, хормони штитне 
жлезде, хормон паратиреоидних жлезда, хормони хипофизе,...Угљени хидрати и њихов метаболизам. 
Асимилација угљеника. Липиди и њихов метаболизам.Метаболизам масти и уља. Азотна једињења и 
њихов метаболизам – протеини. Метаболизам аминокиселина. Нуклеинске киселине. Метаболизам 
порфирина. Биохемија крви. Имунохемија.Биохемија вируса. Биохемија хормона. Основни принципи 
дијагностичке ензимологије 
Практична настава 
Студент се упознаје са значајем воде са биохемијског аспекта, енергијом, витаминима,ензимима, 
хормонима аглјеним хидратима, липидима, протеинима, биохемијом крви, биохемијом вируса. 
 
Литература  
 1.С.Спасић, З.Јелић-Ивановић, В.Спасојевић-Калимановска, Медицинска биохемија, Фармацеутски 
факултет, Београд, 2004 
2.Н.Мајкић-Сингх, Медицинска биохемија, ДМБСЦГ, Београд, 2006 
3. Ј. Николић, др Р. Капетановић, Биохемија, Медицински факултет, Бања Лука 2004  
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
  15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања,  консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 20 писмени испит 25 
практична настава  усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска здравствена заштита II 
Наставник: Спец.пх Радојковић Милица 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно одслушан предмет:из физиологије 
Циљ предмета: Студенти ће моћи да стекну знања и вештине у циљу примене ефикасне, безбедне и 
економски оправдане терапије, затим знања значајна за фармакотерапију у индивидуалној и групној 
терапији,фармакоекономији и фармакоепидемиологији  
  
Исход предмета  
Примена стечених знања и вештина у решавању фармакотерапијских проблема код одређених болести, 
спречаванје интеракције и нежељених  дејстава лекова. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студент стиче знања из фармакотерапије инфективних болести, карцинома, хематолошки и биохемијски 
поремећаји у организму, специфичностима  фармакотерапије код појединаца или одређених група 
пацијената, могућим  интеракцијама лекова са другим лековима, са храном и са лековима биљног порекла, 
са нежељеним дејством лекова, фармакоекономијом и фармакоепидемиологијом. 
Практична настава  / 
Студенти стичу вештину да процене рационалну терапију тешких оболења, интерпретацију 
лабораторијских, биохемијских и фармакокинетичких параметара, критичку процену података о пацијенту, 
одабир расположивих информација, да процене клинички значај интеракције лекова , да препознају 
факторе предиспозиције за појаву нежељених дејстава лекова, да се упознају са типовима 
фармакоекономских студија и анализом трошкова као и њиховим односом са ефикасношћу, користи и 
употребљивости лекова.  
Литература:              
 - Walker R.,Еdwards C.,превод уджбеника Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2nd edition , Школска књига, 
Загреб,2004 
Милена Покрајац; Фармакокинетика, Фармацеутски факултет Београд 2002 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
  30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Хемија намирница са дијетотерапијом 
Наставник:Мр Драгослав Илић, проф. Др Драган Јоксовић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 
Циљ предмета 
Циљ наставе је да упозна студенте са основним појмовима о хранљивим материјама, хранљивим 
намирницама и потребама људи за њима. Наставна материја обухвата проучавање квалитета намирница, 
здравстену исправност намирница и процену здравственог ризика од адитива и резидуа контамината 
присутних у храни као и интеракцију лекова и хране.    
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да разумеју основне појмове о храни и хранљивим материјама и њену 
повезаност са нормалним функционисањем организма уопште. Дефинисаће стандарде и процену 
квалитета исхране и моћи ће да превенирају евнтуалне негативне интеракције лекова и хране као и да 
стекну могућност саветодавне улоге према својој околини 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Увод у науку о исхрани, значај исхране у здрављу и болестима. Хранљиве супстанце и њихова подела 
према пореклу и према улогама у организму. Беланчевине, масти, угљени хидрати, витамини, минералне 
материје и вода. Основне карактеристике појединих група хранљивих намирница,  њихова улога у 
организму и подела по пореклу.Проучавање квалитета намирница, здравстену исправност намирница и 
процену здравственог ризика од адитива и резидуа контамината присутних у храни.Најзначајнији 
контаминанти хране и воде. Утицај процеса производње и припреме хране на њен квалитет и здравствену 
исправност. Интеракција лекова и хране. Прехрамбени адитиви. Предмети опште употребе.  
Практична настава  
Одређивање суве материје,шећера и киселости у воћним прерађевинама.Анализе жита и производа од 
житарица. Употрбљивост масти и уља за исхрану. Органолептички преглед млека и одређивање неких 
параметара: релативна густина, одређивање масти у млеку, одређивање киселинског степена,... 
Органолептички преглед меса и производа од меса као и одређивање неких параметара: одређивање воде, 
одређивање конзерванаса,одређивање сумпор-водоника,... Анализе воде за пиће. Хроматографија. 
Антиоксиданти и пестициди  
Литература 
М.Мирић, С. Шобајић, Здравствена исправност намирница, Завод за издавање уджбеника, Београд, 2002 
Д.Стојановић,Здравствена безбедност намирница, Медицински факултет, Ниш, 2007 
Б.Новаковић, М.Миросављевић, Хигијена исхране, Медицински факултет, Нови Сад, 2002 
Ј.Трајковић, М.Мирић,Ј.Барас, С.Шилер, Анализа животних намирница, ТМФ, Београд, 1983 
Николи М. Дијететика, Медицински факултет Ниш, WUS Austrija 2007 
Мирић М. , Шобајић С. , Здравствена исправност намирница, Завод за уџбенике, Београд 2002 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
       30 

Вежбе: 
   30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 .......... 
семинар-и 10 
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Клиничка фармација II 
Наставник:  Проф.др Секуловић Драгана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Претходно положен испит из Физиологије 
Циљ предмета 
 Студент стиче знања у примени принципа клиничке фармације у циљу доприноса здрављу пацијента и 
друштва  
Исход предмета  
Студент ће моћи да идентификује, процени и реши проблеме у вези са применом лека, примени 
индивидуални приступ пацијенту, комуницира са пацијентом и здравственим радницима о рационалној 
фармакотерапији, прати и евалуира терапију у циљу обезбеђења рационалне фармакотерапије. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти се упознају са терапијским мониторингом лекова, индивидуализацијом фармакотерапије, 
комплијансом (адхеренце), фармаковигиланцом (безбедношћу лекова), специфичностима по групама 
лекова ради рационалне фармакотерапије, вештином комуникације, специфичностима фармакотерапије 
посебних добних група и посебних физиолошких и патифизиолошких стања. 
Практична настава 
Студенти стичу вештину у терапијском  мониторингу лекова, критичкој анализи клиничких студија, 
вежбају вештину комуникације са пацијентом и другим здравственим радницима, упознају се са 
фармекотерапијом специфичних група и патофизиолошких стања, прате трошкове и користи терапијских 
програма, вежбају састављање протокола клиничког истраживања лекова. 

Литература  
Walker R., Edwards C., Клиничка фармација и терапија –превод уджбеника Clinical Pharmacy and 
Therapeutics, 2nd edition,  Школска књига, Загреб, 2004 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
    45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техичар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутска пракса 
Наставник: Спец. пх. Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: Претходно положен испит из Фармацеутске технологије са биофармацијом 
Циљ предмета: 
Да студенти овладају знањем и основним концептима примарног, секундарног и терцијерног нивоа 
здравствене заштите, овлада листом лекова  и  знањима о лековима, медицинским средствима, дијететским 
суплементима, козметичким препаратима, да се упозна са изворима информација о лековима, да се упозна 
са процесом издавања готових лекова, медицинских средстава, рефундацијом и администрацијом у 
апотеци, процесом продаје ОТЦ производа  
Исход предмета:  
Студенти ће бити оспособљени да правилно примене класификацију лекова и медицинских средстава у 
свакодневном раду у јавној и болничкој апотеци, да разумеју значај рецепта и налога у пракси, да врше 
калкулације (таксирање)рецепата, да разумеју и прихвате концепт управљања ризиком лекова и да врше 
промоцију здравља у јавној апотеци. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти ће се упознати са: фармацеутским здравственим системом,светском здравственом 
организацијом, концептом есенцијалних лекова, националном и болничком листом лекова, фармацеутском 
праксом у јавним и болничким апотекама, активностима као што су: планирање, набавка, складиштење, 
издавање и дистрибуција производа, фармацеутским и ОТЦ производима и медицинским средствима, 
администрацијом и документацијом у апотекама (јавним и болничким), информационим ресурсима, 
промоцијом здравља и превенцијом болести и клиничком праксом (концептом унапређења терапије и 
исхода у болничкој апотеци). 
Практична настава  
Студент ће анализирати случајеве из праксе у циљу стицања вештине у решавању разних случајева у 
јавној и болничкој апотеци, вежбаће рад са рецептом, налогом, симулираће калкулације, вођење 
документације у апотеци, аветовање пацијената, стицаће вештину коришћења стручних приручника. 
Литература  
-Фармакотерапијски водич, Агенција за лекове и медицинска средства Београд, 2005 
-Југословенска фармакопеја  2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, 
Савремена администрација, Београд, 2000 
-Remington: Science nad Practice of Pharmacy, Lippincott Williams and Wilkins, 21st ed, 2005 
  
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
   60 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: ОТЦ лекови 
Наставник:  Спец.пх Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 10 
Услов: претходно положен испит из фармацеутске технологија са биофармацијом 
Циљ предмета 
Студент мора да стекне знање и схвати да  терапија са ОТЦ производима мора да буде безбедна, да се у 
оквиру самомедикације примењује  у право време и правој дози, да се при њиховој примени могу јавити 
интеракције и нежељена дејства 
  
Исход предмета  
 Студент треба да прихвати да је рационалан сваки фармакотерапијски поступак, који је заснован на 
најновијим фармаколошким и медицинским сазнањима,да треба вршити едукацију пацијената о 
безбедној самомедикацији. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студент треба да научи да три битна фактора чине оквир рационалне фармакотерапије ОТЦ 
производима: познавање тегоба пацијента, познавање лекова које пацијент већ користи и познавање ОТЦ 
производа. Познавање тегоба пацијента  подразумева коришћење већ стечених медицинских  сазнања. 
Познавање болесника и лекова које већ користи је битан фактор за успех фармакотерапије. Познавање 
ОТЦ препарата је услов без кога се не може у  савременој рационалној терапији. Рационалан 
фармакотерапијски поступак неминовно захтева квантитативну процену дејства ОТЦ препарата и 
критичку оцену непожељног дејства. 
Побољшање стања пацијента после примене ОТЦ препарата не мора аутоматски да значи да је 
последица дејства ОТЦ производа. За правилан одабир   ОТЦ препарата потребно је  велико знање.  
Практична настава  
Дискусија најновијих достигнућа у савременој фармакотерапији, упознавање са ОТЦ производима на 
тржишту, симулација различитих ситуација из праксе у јавној апотеци како би се усавршила вештина 
одабира ОТЦ производа у зависности од индивидуалних проблема пацијента и терапије коју већ користи, 
предвиђање интеракција, савладавање процеса продаје ОТЦ препарата. 
 
Литература  
В. Варагић, М. Милошевић, Фармакологија, Елит Медика, Београд 2001; 
Н. Ковачевић, Основи фармакогнозије, Српска школска књига, Београд, 2004 
Група аутора, Н. Угрешић-уредник, Фармакотерапијски водич, АЛИМС, Београд, 2006 
Б.Ђорђевић, Н.Дикић, И.Станковић, Б.Видовић, М.Дабетић, Дитетски суплементи на тржишту Србије, 
ББ Софт, Београд, 2007 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       45 

Вежбе: 
   60 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар  
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета:Имунобиолошки производи                          . 
Наставник:  Спец. пх. Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Предходно положен испит из Фармацеутске микробиологије са имунологијом 
Циљ предмета 
Да студентима пружи сазнања о значају имунизације становништва као најбржој, најефикаснијој и 
економски највише оправданој мери у спречавању и сузбијању заразних болести.  
 
Исход предмета  
 
Студенти ће бити у стању да врло стручно и рационално знсју да примене серопрофилаксу и нарочито 
вакцинопрофилаксу, да знају када не смеју да се примене имунолошки препарати и вакцине. 
 
Садржај предмета 
 
Теоријска настава 
Студенти ће стећи знања из области имунизације као превентивне мере за заштиту становништва од 
заразних болести, упознаће се са вакцинопрофилаксом и серопрофилаксом, врстама  вакцина, 
календаром вакцинације, системском вакцинацијом, поствакциналним реакцијама и компликацијама, 
обавезном имунизацијом (вакцинацијом) популације одређеног узраста против: туберкулозе, 
полиомиелитиса, дифтерије, тетануса, пертусиса, морбила, паротитиса, рубеоле, Хепатитиса Б. 
Серопрофилакса, имуни серуми, реакције преосетљивости, анафилактички шок, серумска болест, 
алергија Лабораторијска опрема и прибор, микроскопи, припремање и бојење препарата, сложена 
бојења, обрада материјала.Прописи везани за производњу серума и вакцина, паковање и складиштење 
имунобиолошких производа,упознавање са степеном праћења промена које зависе од механизма 
деловања вакцине, постигнутог нивоа обухвата и карактеристика инфективног агенса. 
Практична настава  
Студенти се упознају са лабораторијском опремом и прибором, функционисањем микроскопа,  
припремом узорака за анализу,    састојцима који улазе у састав вакцина и серума, помоћним материјама 
и конзервансима, технолошким поступцима љихове израде, паковања, складиштења и услова при 
дистрибуцији. 
Литература 
- Југословенска фармакопеја  2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, 
Савремена администрација, Београд, 2000 
- Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984 
- Фармацеутска технологија са биофармацијом I део. Зорица Ђурић. Нијанса, Земун     2004 
- Фармацеутска технологија са биофармацијом, Гордана Вулета, Наука, Београд 2007.  
 
  
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Медицински производи                               
Наставник: Спец. пх. Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Претходно положен испит из фармацеутске технологије са биофармацијом 
Циљ предмета 
 Да студентима пружи основна знања која се односе на медицинске производе  и законску регулативу  
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да разликује различита мрдицинска средства која постоје на тржишту у циљу 
правилне примене  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти се упознају са дефиницијом медицинског средства, као и њиховом поделом на групу а) коју 
чине сви инструменти, апарати, уређаји и производи који се примењују на људима и животињама било 
да се користе самостално или у комбинацији, укључујући и софтвер потребан за правилну примену ради 
утврђивања дијагнозе, превенције, праћења, лечења или ублажавања болести, повреда или инвалидитета, 
испитивање, замене или модификације анатомских или физиолошких функција, контроле зачећа. Групу 
б) чине дијагностичка медицинска средства «ин витро» која обухватају реагенс, производ реагенаса, 
материјала за контролу и калибрацију, комплет реагенаса, инструмент, апаратуру, опрему или систем који 
се користи самостално или у комбинацији намењен за употребу «ин витро»условима за испитивање 
узорака укључујући крв и узорке ткива добијене од људског организма ради обезбеђивања информација 
која се односе на физиолошка или патолошка стања, конгениталнае аномалије, за одређивање сигурности 
и компатибилности потенцијалног примаоца, за праћење терапијских поступака.Групу в) чине помоћна 
средства која по дефиницији нису медицинска средства а означавају производ који у комбинацији са 
медицинским средством омогућава функционисање у складу са његовом наменом. Групу г) чине 
медицинска средства произведена по наруджбини за одређеног корисника и групу д) чине медицинска 
средства намењена клиничком испитивању. 
Практична настава 
Студенти се упознају са законском регулативом у области медицинских препарата, различитим групама,  
ближом поделом у циљу правилне примене, начином њихове примене, чувања и издавања, упознају се са 
начином претраживања базе медицинских средстава, поступцима стављања у промет. 
Литература  
-Службени гласник Републике Србије, Закон о лековима и медицинским средствима, 84/2004.  
-Службени гласник Републике Србије, Правилник о садржају дозволе за стављање медицинског средства 
у промет, 99/2006 
-Службени гласник Републике Србије, Правилник о поступку и условима за добијање дозволе за 
стављање медицинског средства у промет, 102/2006 
-Службени гласник Републике Србије, Правилник о условима за промет на велико лекова и медицинских 
средстава, 27/2008 
-Службени гласник Републике Србије, Правилник о условима за обављање промета медицинских 
средстава на мало у специјализованим продавницама, 27/2008 
-Службени гласник Републике Србије, Правилник о условима за увоз лекова и медицинских средстава 
који немају дозволу за стављање у промет, 37/2008 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Фармацеутске воде 
Наставник: Спец.пх Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Предходно положен испит из фармацеутске технологије са биофармацијом 
Циљ предмета 
 Да студентима пружи основна знања: о значају и улози воде у фармацији, о стандардима и законским 
прописима о квалитету воде за потребе фармацеутске производње, о физичко-хемијским поступцима 
пречишћавања воде ради примене у фармацији. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да познаје услове које вода треба да задовољи да би се користила у фармацији, 
да познаје поступке и начине добијања пречишћене воде. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти ће се упознати са особином  хемијски чисте воде, бистрењем воде филтрацијом, врстама 
филтера, мембранском филтрацијом, микрофилтрацијом, одређивањем алкалитета воде, пХ вредности 
воде, поступцима омекшавања воде (термички, хемијски, јоноизмењивачи и др.), критеријумима  
квалитета воде за пиће и воде за фармацеутске потребе, микробиолшком  исправности воде, 
озонизацијом воде, дезинфекцијом воде, поступцима пречишћавања воде за фармацеутске потребе.   
Практична настава  
Студенти ће проверавати квалитет воде за пиће, примењивати одређене методе за омекшавање воде, 
упознаваће се са методама пречишћавања пијаће воде за потребе фармацеутске производње (дестилација, 
деминерализација, реверзна осмоза...), провераваће квалитет пречишћене воде 
Литература  
-З. Ђурић, Фармацеутска технологија са биофармацијом I део, Нијанса, Земун  2004 
-Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Наука, Београд 2007 
-Југословенска фармакопеја  2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, 
Савремена администрација, Београд, 2000 
- Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984 
-С.Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпаадних вода, Београд, 1994 
-Службени лист СРЈ, Правилник о хигијенској исправности воде за пиће, 42/1998 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Студијски програм/студијски програми : Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Назив предмета: Медицински паковни материјал 
Наставник:  Спец. пх. Петар Милић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: Предходно положен испит из фармацеутске технологије са биофармацијом 
Циљ предмета 
 Да студентима пружи основна знања везана за основне карактеристике амбалажних материјала и 
амбалаже која се користи у фармацији, да их упозна са законском регулативом и да им пружи знање о 
стерилном паковању и начину чувањафармацеутских производа. 
Исход предмета  
Студенти ће бити у стању да изабере правилну амбалажу за паковање производа и њихов транспорт, да 
изаберу одговарајуће методе за проверу исправности како амбалаже тако и упакованог производа. 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Студенти ће се упознати са основним карактеристикама амбалажних материјала који се користе у 
фармацији, упознаће се са амбалажом на бази ПВЦ, полиолефина, полиетилена различите густине, 
полипропилена, силикона, стакла, стерилних пластичних контејнера, комплета за трансфузју крви и 
крвних деривата, стерилних шприцева за једнократну употребу, гумених затварача, металних туба и 
контејнера. 
Практична настава  
Студенти ће препознати значај правилног одабира примарне амбалаже, методама контролисања 
амбалаже, интеракцијама измеду лека и амбалаже као и између помоћних материја и амбалаже, значају 
секундарне и терцијерне амбалаже, прописима о означавању и обележавању производа.  
Литература  
-З. Ђурић, Фармацеутска технологија са биофармацијом I део, Нијанса, Земун  2004 
-Г. Вулета, Фармацеутска технологија са биофармацијом, Наука, Београд 2007 
-Југословенска фармакопеја  2000, пето издање, Савезни завод за заштиту и унапређење здравља, 
Савремена администрација, Београд, 2000 
- Пх. Југ. IV, савезни завод за здравствену заштиту; Београд 1984 
Број часова  активне наставе Остали 

часови 
 

Предавања: 
       30 

Вежбе: 
   45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих радова, учење за колоквијум и завршни испит. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 25 
практична настава 10 усмени испт 25 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и 10   
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Табела 5.2А Спецификација  стручне праксе   
Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Наставник или наставници задужени за организацију стручне праксе (Зоран К 
Јовановић): 
Број ЕСПБ: 18 
Услов: Положени испити из I, II семестра 
Циљ  
Да студент у пракси примени стечена знања стручне праксе је да студент буде укључен активно 
и пасивно у процесе који се одвијају у здравственом сектору сходно његовим компетенцијама, 
а уз процену и асистенцију ментора. 
Очекивани исходи  
Студент ће бити оспособљен за:  

- тимски рад 
- поштовање хијерархије, препознавање своје улоге у тиму и преузимање одређеног 

броја задатака по процени ментора, упознавање и ограничено учествовање у раду 
здравствене установе, да одређене активности спроводи самостално или тимски. 

 
Кроз стручну праксу студент се оспособљава да теорисјко и ограничено практично знање 
прошири и интегрише у динамичне процесе који се одвијају на релацији здравствени радник – 
корисник. 
Садржај стручне праксе  

У наведеним наставним базама студент ће кроз стручну праксу да евалуира стечена знања и 
на основу ктритичког размишљања и етичких одлука да донесе исправан суд о својој 
професији и себи лично, а све кроз активности у које се максимално укључује. 
Број часова , ако је специфицирано: 
Током II године студент обавља стручну праксу у трајању од 400 часова и стиче 6 
ЕСПБ, а на III години обавља стручну праксу у трајању од 800 часова и стиче 12 
ЕСПБ. 

 

Методе извођења су условљене проблемима и потребама у здравственом сектору, а струковни 
фармацеутски техничар најчешће користи: 
        разговор                                          интервју                                                                           -   
        здравствено васпитни рад               организација 
         припрема фармацеутског  материјала и услова за  извођење лабораторијског рада  
        принципе Добре апотекарске праксе 
        континуитрани мониторинг             рад у оквиру важећих стандарда фармацеутских наука                                       
        правилно издавање производа 
        вођење потребне документације 
 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

35 
 



Табела 5.2Б Спецификација  завршног рада   
Студијски програм: Струковни фармацеутски техничар 
Врста и ниво студија: Основне струковне студије 
Наставник или наставници задужени за организацију  завршног рада(Име, средње слово, 
презиме):Избор студента 
Број ЕСПБ:5 
Услов: Положени испити предвиђени планом и програмом Струковних студија  - Струковни 
фармацеутски техничар 
Циљеви завршног рада:  
а.  Опредељивање студената за област из које ће радити завршни рад 
б.  Усмеравање студената према апликативним областима што чини његову будућу  праксу                     
ц.  Избор теме из изборне области 
д.  Израда завршног рада на основу резултата добијених у пракси кроз процес истраживања       
     и упоређивања са објављеним подацима на исту тему 
е.  Да се студент оспособи за повезивање теорије и праксе у улози Струковног фармацеутског техничара 
Очекивани исходи:  

1. Оспособљен студент да разуме и утиче на промене које се дешавају код човека у 
здрављу и болести 

2. Оспособљен студент да прати праксу и да у њој учествује 
3. Оспособљен студент да истражује и уводи новине 
4. Оспособљен студент да професионалну праксу реализује у оквиру стандарда 

фармацеутских наука 
Општи садржаји: 
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме он практично примењује 
методологију истраживања у области за коју се определио (стручно апликативна област). 
По завршеном истраживању студент припрема завршни рад у писменој форми. Саставни 
делови завршног рада су: 

- увод 
- теоријски део 
- експериментални део (резултати и дискусија) 
- дефинисање сестринске дијагнозе и колаборативних проблема (актуелно и потенцијално) 
- закључак 
- предлог мера 
- преглед литературе 
- прилози (инструменти)  

Методе извођења:  
Када студент испуни услов (положени сви испити) опредељује се за стручно апликативну 
област из које жели да ради завршни испит. Од стране школе студент добија документацију и 
бива упућен у наставну базу где ће обавити истраживање. 
Истраживање се спроводи од стране студента уз контролу ментора и сарадника. Студент и 
сарадник поштују етичке принципе у процесу истраживања. 
Садржај метода у истраживању: 
            интервју                нега 
            дијалог                  асистенција 
            саветовање            здравствено васпитни рад 
            помагање               организација      
 

Оцена  (максимални број поена 100) 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Завршни рад ако постоји мора обавезно бити представљена у књизи предмета  
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