
317

ОД ПР ВЕ АПО ТЕ КЕ У ОБ НО ВЉЕ НОЈ СР БИ ЈИ ДО 
МО ДЕР НЕ АПО ТЕ КАР СКЕ УСТА НО ВЕ И КЛИ НИЧ КЕ 

ФАР МА КО ЛО ГИ ЈЕ
Проф. др Зо ран Д. Ма то вић 1, др То ми слав И. Не дељ ко вић2

1Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, 
Ка те дра за хи рур ги ју

2Ме ди цин ски фа кул тет Уни вер зи те та у Кра гу јев цу, 
Ка те дра за би о хе ми ју

Са же так

Пред ста вље ни су осни ва ње и раз вој апо те кар ске слу жбе у об но вље-
ној срп ској др жа ви до фор ми ра ња мо дер не апо те кар ске уста но ве Кра гу-
јев ца и кли нич ке фар ма ко ло ги је у КЦ Кра гу је вац. 

Зна ча јан раз вој фар ма ци је у све ту у 19. ве ку по кла па се са из ра же-
ном уло гом ко ју Кра гу је вац има у срп ској исто ри ји, по себ но у пе ри о ду 
од 1818. до 1841. ка да је он био пре сто ни ца кне же ви не Ср би је. Пр ва апо-
те ка у Кра гу јев цу осно ва на је 1836. као пр ва др жав на апо те ка са на зи вом 
„Пра ви тељ стве на апо те ка – двор ска и вој на“. Пр ви управ ник и осни вач 
је мр Па вле Илић из Беч ке ре ка (Зре ња ни на). Апо те ка се пре се ља ва ла не-
ко ли ко пу та за јед но са пре сто нич ком ад ми ни стра ци ојм и нај зад оста је 
у Бе о гра ду. Фи ли ја ла ове др жав не апо те ке на ини ци ја тив ну др Јо си фа 
Пан чи ћа, на шег ве ли ког на уч ни ка и ка сни је ака де ми ка осни ва се 1842. 
у Кра гу јев цу. За тим се при ка зу је ре до след осни ва ња број них апо те ка у 
Кра гу јев цу до кра ја 19. и пр вом по ло ви ном 20. ве ка са при ка зом струч ног 
ка дра и ак тив но сти у њи ма.

Пр ва бол нич ка апо те ка си ту и ра на је 1948. на истом ме сту где се и да-
нас на ла зи. При ка за ни су број ни по сле ни ци фар ма цет ске стру ке у окви-
ру раз во ја кра гу је вач ке бол ни це и ње не апо те кар ске слу жбе. При ка зу је 
се на по слет ку, вр ло бу ран и за па жен раз вој слу жбе за кли нич ку фар-
ма ко ло ги ју у окви ру КЦ Кра гу је вац, као и ње них на уч но-еду ка тив них 
успе ха у са рад њи са Ме ди цин ским фа кул те том у Кра гу јев цу.

Кључ не ре чи: пр ве кра гу је вач ке апо те ке, апо те кар ска уста но ва Кра гу-
јев ца, кли нич ка фар ма ко ло ги ја КЦ Кра гу је вац 
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Увод

Исто риј ско ис ку ство је по ка за ло да у при ро ди по сто је суп стан це ко-
је мо гу по мо ћи у от кла ња њу бо ле сти, па је ве шти на ле че ња и при пре-
ма ња ле ко ва ста ра ко ли ко и чо ве чан ство. Љу ди ко ји су овла да ва ли овим 
ве шти на ма ужи ва ли су по се бан ста тус у дру штву. Ду го су ове функ ци је 
би ле сје ди ње не и оба вља ла их је јед на иста осо ба, што зна чи да је исто-
вре ме но би ла и ле кар и апо те кар.(11) Те ме ље фар ма ци је по ста вио је рим-
ски ле кар Кла у ди је Га ле нус (дру ги век но ве ере). Тек у сле де ћем ми ле-
ни ју му (1240) је Фри дрих Дру ги по ку шао да раз дво ји ове две ве шти не, јер 
се зна ње у окви ру ве шти на уве ћа ло, па их ни је мо гла оба вља ти јед на 
осо ба.(20) Ме ди ци на и фар ма ци ја су по че ле да се раз ви ја ју, сва ка пре ма 
сво јим за да ци ма и спе ци фич но сти ма. Све до сред њег ве ка, ле ко ви су 
из ра ђи ва ни као јед но став ни фар ма це ут ски об ли ци: ин фу за, де кок та и 
ма це ра та. Од 16. до 18. ве ка, по ја вљу ју се сло же ни ји об ли ци, „те ри ја ци“, 
ком би на ци ја дро га и ми не ра ла. Та да ни је би ла по зна та хе миј ска струк-
ту ра ак тив них суп стан ци, њи хо во фар ма ко ло шко деј ство и ин ком па-
ти би ли ја па су пра вље не озбиљ не гре шке у фор му ли са њу ових ле ко ва. 
Тек у 19. ве ку, са фран цу ском ре во лу ци јом на ста је пре крет ни ца и у фар-
ма ци ји.(13,15) Упо ре до са оп штим раз во јем на у ке, раз ви ја се и фар ма ци ја 
ко ја об је ди њу је чи тав низ при род них на у ка (бо та ни ку, фи зи ку, хе ми ју, 
тех но ло ги ју и фар ма ко ди на ми ку). Фар ма це ут ска де лат ност се са гле да-
ва кроз се лек ци ју и уз га ја ње би ља ка са по ве ћа ним са др жа јем ак тив них 
прин ци па, из на ла же ње по год них ме то да за њи хо ву екс трак ци ју, ис пи-
ти ва ње њи хо ве хе миј ске струк ту ре и де ло ва ња. Та ко су до би ја не чи сте 
суп стан це, од ко јих се из ра ђу ју фар ма це ут ски пре па ра ти без ба ласт них 
ма те ри ја, од ре ђе ног са др жа ја и ста бил но сти у ко ји ма се лек пра вил но 
до зи ра и си гур но де лу је.(20,24)

Зна ча јан раз вој фар ма ци је у све ту у 19. ве ку је вре мен ски син хрон 
са из ра же ном уло гом ко ју Кра гу је вац има у срп ској исто ри ји, по себ но у 
пе ри о ду из ме ђу 1818. и 1841. ка да је овај град био пре сто ни ца Кне же ви не 
Ср би је.(10,16) По ред кон ту ма ца на гра ни ца ма и на ма ги страл ним пу те ви-
ма, та да се као пр ве ор га ни зо ва не здрав стве не уста но ве по ја вљу ју апо-
те ке ко је су би ле цен три све у куп ног ле че ња и ди јаг но сти ке у ко ји ма су 
ра ди ли пр ви свр ше ни фар ма це у ти, а по вре ме но и док то ри ме ди ци не и 
ма ги стри хи рур ги је ко ји су у њи ма го сто ва ли као са рад ни ци. Апо те ке 
су би ле ме ста где су се мо гли на ба ви ти ле ко ви као и ме ста где су се ти 
ле ко ви мо гли и прак тич но при ме њи ва ти од стра не струч ног ли ца. Та ко 
се у тим уста но ва ма оба вљао и ве ли ки број ле кар ских пре гле да и ин тер-
вен ци ја као што су то би ли хит ни ле кар ски по ступ ци са ра на ма, зу би ма, 
хе мо ро и ди ма, мо краћ ном бе ши ком, ко шта ним пре ло ми ма и иш ча ше-
њи ма.(19,25,26)
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Пр ве апо те ке

Мо же се ре ћи, по све му су де ћи, да је пр ва при руч на апо те ка отво ре-
на на дво ру кне за Ми ло ша 1822. по са ве ту др Пе ри на. Њу је фор ми рао док-
тор аустриј ске вој ске Еду ард Хас, ко га су срп ски осло бо ди о ци за ро би ли у 
Дру гом срп ском устан ку. Он је остао у Ср би ји, по ср био се (про ме нио име 
и ве ру), узео име Ђор ђе Но ва ко вић., и као та кав ду го ра дио на дво ру кне за 
Ми ло ша. На пред лог др Ро ми те 1824. ова је апо те ка пре ме ште на у ва рош 
за по тре бе гра ђа на Кра гу јев ца.(20,21)

Кра гу је вац, у вре ме ка да га је кнез Ми лош иза брао да бу де пре сто ни-
ца Ср би је, ни је био нај ве ћа ва рош, јер је имао са мо 193 ку ће у ко ји ма је жи-
ве ло са мо 378 ,,по ре ских гла ва”, што зна чи да је Кра гу је вац та да имао око 
1300 ста нов ни ка. По сто ја ло је се дам ва ро ши ко је су би ле ве ће од Кра гу јев-
ца па је, ре ци мо Ша бац, та да имао око 10.000 ста нов ни ка. Пр ва апо те ка у 
Ср би ји је осно ва на 1826. у Шап цу у при вре ме ној бол ни ци ко ја је осно ва на 
исте го ди не. Пр ва апо те ка у Бе о гра ду осно ва на је 1830. и њен осни вач и 
вла сник био је Ма теј Ива но вић из Зе му на.(12,17)

Пр ва апо те ка у Кра гу јев цу осно ва на је 1836. као пр ва др жав на апо-
те ка са на зи вом ,,Пра ви тељ стве на апо те ка – двор ска и вој на”. Осни вач и 
пр ви управ ник био је Па вле Илић сти пен ди ста кне за Ми ло ша.(22,28) На и ме 
1834. сту дент фар ма ци је П. Илић обра тио се кне зу са мол бом да му до де-
ли по моћ за до вр ше ње сту ди ја у Пе шти. Кнез му је до де лио по моћ од 100 
та ли ра да мо же по ди ћи ди пло му. Отва ра ње апо те ке ни је ишло ла ко па 
је мр Па вле Илић са Бар то ло ме ом Ку ни бер том му ко трп но и ду го убе ђи-
вао Со вјет да отво ри исту, док кнез Ми лош ни је пре се као оду го вла че ње, 
јер је и он имао ве ли ке те шко ће око на бав ке ле ко ва за кне же ву по ро ди-
цу, са рад ни ке и ста ја ћу вој ску. Тек 1836. се по че ло са зи да њем згра де за 
Пра ви тељ стве ну апо те ку. Пр ви „кња же ски апо те кар“ је био Па вле Илић 
и апо те ка је по че ла са ра дом у ок то бру 1836. као „Кња же ско – при двор на 
апо те ка“, од но сно ,,Пра ви тељ стве на апо те ка“. Као апо те кар, Илић је имао 
за да так да из ра ђу је ле ко ве и вр ши екс пер ти зу ле ко ва, а на осно ву на ред-
бе из да је ле ко ве „са мо на оне ре цеп те ко ји су од пра ви док то ра“, из у зев 
про стих ле ко ва ко ји не мо гу да шко де (ча је ви и ме ле ми). 

Ова пр ва др жав на апо те ка се два пу та се ли ла и вра ћа ла на ли ни ји 
Кра гу је вац–Бе о град, за јед но са пре сто ни цом. Ка да се пре сто ни ца 1841. 
ко нач но пре се ли ла у Бе о град и ова апо те ка се пре се ли ла за јед но са ње-
ним управ ни ком та ко ђе у Бе о град где је ра ди ла као др жав на до 1859. ка да 
је про да та при ват ни ку. Ди на ми ка кре та ња апо те ке је сле де ћа: од 1839. до 
1840. апо те ка је пре се ље на у Бе о град, од 1840. до 1841. апо те ка је по но во у 
Кра гу јев цу, а 1841. у но вем бру је ко нач но пре се ље ње у Бе о град.(22)

По чет ком 19. ве ка здрав стве на кул ту ра у Ср би ји би ла је на ве о ма ни-
ском ни воу, а о на уч ној ме ди ци ни и фар ма ци ји не ма још ни по ме на. Ка-
ко та да у Ср би ји ни су по сто ја ле хе миј ске ла бо ра то ри је, све хе миј ске ана-
ли зе оба вља не су је ди но у ла бо ра то ри ја ма апо те ка. По ја вом шко ло ва них 
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апо те ка ра и отва ра њем пр вих апо те ка у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, 
по ред при пре ма ња ле ко ва на прин ци пи ма прак тич не фар ма ци је, вр ше-
не су и све хе миј ске ана ли зе за по тре бе суд ства и по ли ци је, што је сма-
тра но као део апо те кар ске стру ке.(27,28)

Као пи кан те ри ја ко ја об ја шња ва сту пањ раз ви је но сти ове здрав стве-
не уста но ве, бе ле жи се, да је за пре се ље ње апо те ке у Бе о град 1839. ан га жо-
ва но 29 во лов ских ко ла за на ме штај и ле ко ве, прак ти кан та и ла бо ран та и 
њи хо ве ства ри. По себ на ко ла су би ла за мр Па вла Или ћа и та да се пу то ва-
ло 17 да на до Бе о гра да. 

Пр ва вој на апо те ка је отво ре на у Кра гу јев цу 1841. по на ред би та да-
шњег „штаб док то ра“ др Еме ри ха Лин дер ма је ра, ше фа вој ног са ни те та 
ко ји ће те исте го ди не пре ћи са кне зом Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем у 
Бе о град, но ву пре сто ни цу Ср би је. И Па вле Илић је јед но вре ме ра дио и 
при ,,во је ном шпи та љу“ (вој ној бол ни ци) у Кра гу јев цу.(22)

По сле пре се ље ња др жав не апо те ке у Бе о град гра ђа ни Кра гу јев ца су 
пре ко Оп шти не и Окру жног на чел ства зах те ва ли да се осну је Фи ли јал-
на апо те ка. Већ 1842. кнез Ми ха и ло на ре ђу је осни ва ње Фи ли јал не пра-
ви тељ стве не апо те ке у Кра гу јев цу и за ње ног про ви зо ра име ну је Ђор ђа 
Бог да но ви ћа. Она је осно ва на тек 1852. ка да је мол бе гра ђа на по др жао и 
та да шњи окру жни фи зи кус, др Јо сиф Пан чић. Ме ђу тим, апо те ка је по че-
ла са ра дом тек 1853. а Фи ли јал на апо те ка је отво ре на у згра ди та да шњег 
На чел ства (оп штин ске упра ве). Пер со нал су чи ни ли про ви зор-управ ник 
и је дан ла бо рант. Апо те ка је има ла аустриј ску фар ма ко пе ју а сва опре-
ма до пре мље на је из Пе ште (ва ге, ава ни, ма ши не за пра вље ње пи лу ла, 
ка лај не мен зу ре, пор цу лан ске пик сле). Апо те ка је успе шно по сло ва ла и 
за до во ља ва ла по тре бе та да шњег ста нов ни штва Кра гу јев ца (3.500 гра ђа-
на и око 50.000 у окру гу). Про ви зор Фи ли јал не пра ви тел стве не апо те ке 
од осни ва ња био је мр Ђор ђе Бог да но вић ко ји је ра дио вр ло успе шно па је 
апо те ка по сти за ла за вид не ре зул та те. 

При ва ти за ци јом др жав них апо те ка у Бе о гра ду и Кра гу јев цу 1859. вла-
сник кра гу је вач ке апо те ке по ста је Те о дор Се ку лић а у њој је на ред них се дам 
го ди на ра дио њен не ка да шњи про ви зор мр Ра до сав Ши лић (до 1865. ка да је 
пре ра но умро). По себ но је зна чај но да се ис так не да је кнез Ми ха и ло 1865. 
одо брио „За кон за апо те ке и апо те ка ре и за др жа ње и про да ва ње ле ко ва и 
отро ва“ ко ји је ка сни је ин кор по ри ран у са ни тет ски за кон из 1881. За кон, по-
ред оста лог, пре ци зи ра да апо те ку мо гу отво ри ти са мо ди пло ми ра ни ма-
ги стри фар ма ци је, а у слу ча ју смр ти апо те ка ра мо же се по ста ви ти ад ми ни-
стра тор ко ји, та ко ђе, мо ра би ти ди пло ми ра ни ма ги стар фар ма ци је. Је дан 
апо те кар ни је мо гао да др жи две апо те ке исто вре ме но, ни ти да се ујед но ба-
ви и ле че њем, осим у из у зет ним слу ча је ви ма. На осно ву ових за ко на је ми-
ни стар уну тра шњих де ла про пи сао „Так су апо те кар ску за гра ђан ске јав не и 
при ват не апо те ке“ и „Крат ки са став фар ма ко пе је за Ср би ју“. У дру гој по ло ви-
ни 19. ве ка пр ви ле ка ри и апо те ка ри су шко ло ва ни на стра ним уни вер зи те-
ти ма, па се по ја ви ла по тре ба за њи хо вим обра зо ва њем и у Ср би ји.(21)
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По сле Ши ли ће ве смр ти апо те ку је от ку пио, мр Лу двиг Ертл и исте го-
ди не је про дао Ди ми три ју Ту ца ко ви ћу ко ји са њом ра ди до 1866. До кра ја 
19. ве ка апо те ка је про ме ни ла де се так вла сни ка и то су би ли сле де ћи ма-
ги стри фар ма ци је: Ми ли во је Ту ца ко вић (1866–1879), Ми ли во је Ву ји чић 
(1879–1882), Ми хај ло Строн (1882–1884), Ми лан Ђ. Илић (1884–1895), Ан дра 
Иса и ло вић (1895–1897), Франц Хо лих (1897–1900), мр Лу ка Јак ше вац (од ок-
то бра 1900. на да ље). Апо те ка је пре ме ште на из згра де На чел ства на ме-
сто на ко ме се и да нас на ла зи Глав на апо те ка гра да (Апо те ка „1. мај“) у 
Глав ној улу ци пре ко пу та Глав не цр кве. Апо те ка је оста ла у по ро ди ци 
Јак ше вац до за вр шет ка Дру гог светстког ра та ка да су све апо те ке по ста ле 
дру штве не. Раз вој гра да ука зао је на по тре бу отва ра ња но вих апо те ка та-
ко да је 1878. отво ре на и дру га апо те ка у вла сни штву мр Пе тра Јан ко ви ћа. 
Тре ћа је отво ре на 1892. од стра не Ми ла на Сто ја ди но ви ћа.(23)

Све ове апо те ке су у свом ра ду ко ри сти ле аустриј ску фар ма ко пе ју све до 
1881. ка да се по ја ви ла пр ва фар ма ко пе ја у Ср би ји са на зи вом „Phar ma co po ea 
Ser bi ca“. Ве ћи на ле ко ва ко ји су се из да ва ли бо ле сни ци ма је би ла пра вље на 
у са мој апо те ци од суп стан ци ко је су на ба вља не у Аустро у гар ској, та ко да 
апо те кар ске услу ге ни су за о ста ја ле за европ ским стан дар ди ма то га до ба. 
Из са чу ва не до ку мен та ци је ви ди се да су из да ва ни хи нин и ан ти пи рин за 
сни же ње те ле сне тем пе ра ту ре, хло рал хи драт као се да тив и хип но тик, на-
три јум-би кар бо нат као ан та цид, мор фин и ко де ин про тив бо ло ва, ли шће 
ди ги та ли са и стро фан тин за ср ча ну сла бост. Кра јем ве ка су по че ле да се ко-
ри сте пр ве пре се за из ра ду та бле та те је на пу ште но руч но пра вље ње пи лу ла 
од скроб ног те ста. По не кад су се мо гли на ћи и фар ма це ут ски спе ци ја ли те ти 
го то вих ле ко ва на пра вље ни у фа бри ка ма европ ских зе ма ља.(24)

Го ди не 1879. осно ва но је Срп ско апо те кар ско дру штво ко је по кре ће 
1896. Ини ци ја ти ву за осни ва ње фар ма це ут ске шко ле у Ср би ји. Шко ло-
ва ње фар ма це ут ског ка дра у Ср би ји се ве зу је за отва ра ње Бе о град ског 
уни вер зи те та ок то бра 1905, ка да је Фи ло зоф ски фа кул тет про ши рен апо-
те кар ским кур сом. Од 1919. овај курс пре ра ста у сту ди је ко је тра ју три 
го ди не и сти че се ди пло ма ма ги стра фар ма ци је. Го ди на 1939. се сма тра 
го ди ном осни ва ња фар ма це ут ског фа кул те та ко ји је та да шњим за ко ном 
о уни вер зи те ту пред ви ђен као од сек на ме ди цин ском фа кул те ту. Го ди-
не 1945. На род на скуп шти на до но си од лу ку о осни ва њу Фар ма це ут ског 
фа кул те та у Бе о гра ду. Фар ма це ут ски фа кул тет је 2009. сла вио 70 го ди на 
по сто ја ња, а Фар ма це ут ско дру штво Ср би је 130 го ди на ра да.(4,18)

Апо те кар ске уста но ве

Пр ва Бол нич ка апо те ка у Кра гу јев цу је си ту и ра на од 1948. на истом 
ме сту где се и са да на ла зи. Због пре ме шта ња ла бо ра то ри је са спра та 
управ не згра де (ка да се про ши ри ло деч је оде ље ње) апо те ка је би ла при-
вре ме но пре ме ште на у да на шњу згра ду ку хи ње у про сто ри је пре ма  
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Ма лом па ви љо ну 2, у ис точ ни део пре ма та да шњој рент ген слу жби. Шеф 
апо те ке је од 1948. био апо те кар Ни ко ла Лу го мир ски а пре ње га ју је во дио 
бол ни чар Ан дра Ко ја ди но вић ко ји је био об у чен за спра вља ње ма сти и не-
ких рас тво ра. Јед но вре ме апо те ку је во ди ла мр Ро са Па у но вић Си мић.(20)

Мр Рок сан да Ро са Па у но вић (1922) за у зи ма у исто ри ји апо те кар ства 
у Кра гу јев цу зна чај но ме сто. Ма ту ри ра ла је 1941. али због рат них го ди на 
ни је мо гла од мах да се упи ше, на же ље не сту ди је фар ма ци је, у Бе о гра ду. 
Осим то га, услов за сту ди је фар ма ци је био је и дво го ди шњи ti ro ci ni jum од-
но сно дво го ди шња прак са у апо те ка ма. Има ла је сре ћу да ју је, у тим рат-
ним го ди на ма, при ми ла на прак су мр Ву ки ца Авра мо вић, у сво ју апо те ку 
у Кра гу јев цу. Мр Авра мо вић je фар ма ци ју за вр ши ла у За гре бу, а од 1935. је 
има ла апо те ку у Кра гу јев цу. Мр Авра мо вић је Ро су при ја ви ла у та да шњу 
Ко мо ру апо те кар ску, па је ис тој, овај пе ри од при знат у рад ни стаж, а осим 
то га и тзв. ti ro ci ni jum ра ди ка сни јег упи са на сту ди је фар ма ци је. Сту ди је 
фар ма ци је упи су је на Фар ма це ут ском фа кул те ту у Бе о гра ду 1945. Апо те-
кар ка Ро са у 88. го ди ни жи во та да нас са свим ко рект но са ра ђу је са ис тра-
жи ва чем и све до чи сле де ће: „У то вре ме, на ста ву су оба вља ли, из ван ред-
ни пре да ва чи: проф. Дра го љуб Јо ва но вић фи зи чар, за тим проф. Ђа ја, проф. 
Сте ван Ја ко вље вић из Кра гу јев ца, проф. Јо ван Ту ца ков, проф. Да ман ски, 
проф. Ђу ри шић, про фе сор ка Хој ман ко ја је пре да ва ла ана ли тич ку хе ми ју, 
те проф. Ма та вуљ нео р ган ски хе ми чар). На ро чи то се ис ти цао проф. Дра-
го љуб Јо ва но вић ко ји је био сту дент Ма ри је Ки ри у Па ри зу“.(20)

Мр Ро са је Фар ма це ут ски фа кул тет у Бе о гра ду за вр ши ла 1951. и нај-
пре се за по сли ла у Град ској апо те ци ,,Су тје ска“ у Кра гу јев цу. У ис тој уста-
но ви је ра ди ла до 1969. ка да ју је по звао хи рург, прим. др Сре тен Кра сић 
да пре ђе у апо те ку бол ни це у Кра гу јев цу. Ре ше ње о при је му је пот пи сао 
та да шњи ди рек тор бол ни це др Ко ја ди но вић. Мр Ро са, је од 1970. па до 
од ла ска у пен зи ју 1978. би ла на чел ник бол нич ке апо те ке. Сле де ће, 1979. 
до би ла је Пла ке ту за за слу ге у ра ду и ор га ни зо ва њу фар ма це ут ске слу-
жбе, од стра не Фар ма це ут ског дру штва Ср би је (ФДС), ко је је на ста вљач 
тра ди ци је Срп ског апо те кар ског дру штва (САД), по во дом сто го ди шњи це 
осни ва ња дру штва. Од ко ле га са ко ји ма је ра ди ла мр Ро са на во ди осо бе 
ко је на ла зи мо на фо то гра фи ји из 1970.: мр Ани ца То ма ше вић, мр На да Мој
си ло вић, мр Емил Маст ни шек. Она све до чи да је са њом ра дио и др Сло бо дан 
По па дић, де чи ји ле кар, ко ји је та да ра дио у школ ском дис пан зе ру. По том 
је пре шао у РХ-цен тар у Кра гу јев цу, па у Ига ло, да би нај зад оти шао у Бе-
о град. Са да је у пен зи ји. 

По сле Дру гог свет ског ра та апо те ке су на ци о на ли зо ва не, та ко да је 
апо те ка Јак ше вац по ста ла апо те ка „Пр ви мај“ у Кра гу јев цу. Од 1964. се-
дам апо те ка об је ди ње но по слу је у окви ру Апо те кар ске уста но ве „Сте ван 
Ја ко вље вић“ у Кра гу јев цу. Го ди не 1966. осно ван је Ме ди цин ски цен тар „Др 
Ми ха и ло Илић“ у ко јем је ООУР „Фар ма ци ја“ би ла је дан од 29 ООУР-а. Го-
ди не 1975. на ста је фу зи ја и ре ор га ни за ци ја цен тра у се дам ООУР-а. а 1986. 
се из те фир ме из два ја ООУР „Бол ни ца“ као КБЦ Кра гу је вац, а оста ли  
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чла но ви на ста вља ју са ра дом као Ме ди цин ски цен тар „Др Ми ха и ло 
Илић“ ко ји 1991. пре ра ста у Здрав стве ни цен тар „Др Ми ха и ло Илић“. Од-
лу ком скуп шти не гра да Кра гу је вац 1993. из два ја њем из Здрав стве ног 
цен тра осни ва се Апо те кар ска уста но ва Кра гу је вац, ко ја од 2006. по слу-
је као Апо те ка Кра гу је вац. Апо те ка оба вља фар ма це ут ску де лат ност на 
при мар ном ни воу за град Кра гу је вац и оп шти не са под руч ја Шу ма диј-
ског управ ног окру га. У окви ру Апо те ке Кра гу је вац по сто ји 16 апо те ка, 
7 огра на ка апо те ка, је дан цен трал ни ма га цин ре зер ве и јед на цен трал-
на ла бо ра то ри ја. Тре нут но за по шља ва 58 фар ма це у та и 82 фар ма це ут ска 
тех ни ча ра.

КБЦ Кра гу је вац 4. но вем бра 2005. пре ра ста у Кли нич ки цен тар Кра-
гу је вац са бол нич ком апо те ком ко ја по слу је као Слу жба за фар ма це ут ску 
здрав стве ну де лат ност, пру жа ју ћи фар ма це ут ске здрав стве не услу ге на 
тер ци јар ном ни воу. За по сле но је три фар ма це у та и два фар ма це ут ска 
тех ни ча ра, са ја сном ви зи јом раз во ја фар ма це ут ске здрав стве не де лат-
но сти у окви ру Кли нич ког цен тра Кра гу је вац.

Кли нич ка фар ма ко ло ги ја

Кли нич ка фар ма ко ло ги ја је ме ди цин ска ди сци пли на ко ја на уч но 
про у ча ва од нос ле ко ва и љу ди. Уло га кли нич ког фар ма ко ло га је да уна-
пре ђу је ле че ње бо ле сни ка про мо ви шу ћи без бед ни ју и ефи ка сни ју упо-
тре бу ле ко ва, да уве ћа ва са зна ње пу тем ис тра жи ва ња, да пре но си зна ње 
еду ка ци јом и да обез бе ђу је дру ге ре ле вант не услу ге као што су ана ли зе, 
ин фор ма ци је о ле ко ви ма и са ве ти о ди зај ни ра њу екс пе ри ме на та са ле ко-
ви ма. Исто ри јат кли нич ке фар ма ко ло ги је у Кра гу јев цу је бли ско по ве зан 
са осни ва њем и раз во јем Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу-
јев цу и де лат но сти ма ње го ве Ка те дре за фар ма ко ло ги ју и ток си ко ло ги ју. 
Он би мо гао да се са гле да кроз сле де ће вре мен ске пе ри о де: идеј ни, осни-
вач ки, раз вој ни и екс пан зив ни.(1,6)

Идеј ни пе ри од (до 1995): је при од пре фор мал ног осни ва ња Цен тра за 
кли нич ку и екс пе ри мен тал ну фар ма ко ло ги ју Кли нич ко-бол нич ког 
цен тра у Кра гу јев цу. У овом пе ри о ду кли нич ка фар ма ко ло ги ја, као фор-
мал на ди сци пли на, ни је ор га ни за ци о но би ла ус по ста вље на ни на Ме ди-
цин ском фа кул те ту у Кра гу јев цу ни ти у Кли нич ко-бол нич ком цен тру 
Кра гу јев цу као ње го вој на став ној ба зи. У сва ко днев ној ле кар ској прак-
си кли нич ко-фар ма ко ло шка зна ња су би ла им пле мен ти ра на од стра не 
ин ди ви ду ал них ле ка ра ко ји су у ма њој или ве ћој ме ри и на раз ли чи те 
на чи не сти ца ли еду ка ци ју из ове обла сти. Де лат но сти ле ка ра ин тер не 
ме ди ци не, ане сте зи о ло ги је и пси хи ја три је су се по себ но пре пли та ле са 
по је ди ним сег мет ни ма кли нич ке фар ма ко ло ги је пре све га због ве ли ког 
зна ча ја ме ди ка мен то зне те ра пи је у овим ме ди цин ским гра на ма.(7,9) Фор-
мал ни цен тар кла сич них фар ма ко ло шких зна ња је у овом пе ри о ду био 
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пред ста вљен Ка те дром за фар ма ко ло ги ју и ток си ко ло ги ју Ме ди цин ског 
фа кул тет у Кра гу јев цу. С об зи ром да су по је ди ни на став ни ци и са рад ни-
ци Ка те дре у то вре ме или ра ди ли у прак си као бол нич ки ле ка ри, или 
су ис ка зи ва ли пер со нал не афи ни те те ка фар ма ко те ра пи ји, ме ђу њи ма се 
ра ђа иде ја о раз во ју кли нич ке фар ма ко ло ги је, као за себ не ди сци пли не у 
на шој сре ди ни. Сти ца њем док то ра та из фар ма ко ло ги је, др Сло бо дан Јан
ко вић то ком 1993. по ста је пр ви кра гу јев ча нин, на став ник Фар ма ко ло ги је 
и ток си ко ло ги је Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу јев цу. Ра де ћи у исто вре-
ме и као спе ци ја ли ста оп ште хи рур ги је на Кли ни ци за хи рур ги ју КБЦ-а 
Кра гу је вац, био је у до број при ли ци да са гле да по тре бе и мо гућ но сти за 
уна пре ђе њем фар ма ко те ра пи је у сва ко днев ном кли нич ком ра ду.(5,8)

Осни вач ки пе ри од (19951997): Иде ја о фор ми ра њу за себ не ор га ни за ци-
о не је ди ни це КБЦ-а је убр зо до би ла по др шку дру гих екс пе ра та и та да-
шње упра ве. Доц.др Сло бо дан Јан ко вић оста вља хи рур шки рад и пре ла зи 
у про сто ри је бол нич ке апо те ке, где осми шља ва и про то ко ли ше де та ље 
ор га ни за ци је и де лат но сти но ве је ди ни це, Цен тра за кли нич ку и екс пе ри
мен тал ну фар ма ко ло ги ју. Да на 1. ок то бра 1995. КБЦ Кра гу је вац до но си акт 
о осни ва њу Цен тра. Убр зо по том, Цен тру се до де љу је до дат ни про стор у 
ис тој згра ди и сле ди за по шља ва ње по треб ног ле кар ског, се стрин ског и 
ад ми ни стра тив ног ка дра. Проф.др Сло бо дан Јан ко вић 1996. фор ма ли зу је 
еду ка ци ју из кли нич ке фар ма ко ло ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду, а за тим се но вем бра 1997. у Цен тар за по шља ва ју др Де ја на Ру жић 
(ка сни је Зе че вић) и др Дра ган Ми ло ва но вић, обо је аси стен ти фар ма ко ло-
ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Кра гу јев цу. Спе ци ја ли за ци ју кли нич-
ке фар ма ко ло ги је др Де ја на Ру жић је би ла за вр ши ла 1995. на Ме ди цин-
ском фа кул те ту у Бе о гра ду, а др Дра ган Ми ло ва но вић зва ње кли нич ког 
фар ма ко ло га сти че 2001. на Ме ди цин ском фа кул те ту у Но вом Са ду. У 
овом пе ри о ду је, за крат ко, у цен тру ра ди ла др Ма ри ја Ма ри јан.(5,8)

Раз вој ни пе ри од (19982005): Рад кли нич ких фар ма ко ло ги ја се од ви јао 
кроз пру жа ње ле пе зе услу га, а сво ју де лат ност Цен тар је усме рио пре ма 
бо ле сни ци ма, ле ка ри ма, ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма и ме наџ мен ту. 
Кра јем 1997. оба вља не су сле де ће услу ге: струч ни са ве ти осо бљу КБЦ-а од 
стра не кли нич ког фар ма ко ло га у обла сти ин ди ка ци ја, на чи на при ме не, 
до зи ра ња, фар ма ко ки не ти ке, кон тра ин ди ка ци ја, ин тер ак ци ја и не же-
ље них деј ста ва ле ко ва ко ји се при ме њу ју; пер ма нент на еду ка ци ја и ино-
ви ра ње зна ња ле ка ра КБЦ-а из обла сти кли нич ке фар ма ко ло ги је; ме ре ње 
кон цен тра ци је ле ко ва у кр ви и дру гим те ле сним теч но сти ма бо ле сни ка; 
ди зај ни ра ње кли нич ких сту ди ја по зах те ву ле ка ра; при ку пља ње по да-
та ка о не же ље ним деј стви ма ле ко ва у КБЦ-у; ди зајн и из во ђе ње фар ма ко-
ло шких сту ди ја на ху ма ном ма те ри ја лу ин ви во; од ре ђи ва ње флу о рид-
ног бро ја и ни воа псе у до хо ли не сте ра зе у се ру му бо ле сни ка; ин фор ма ци-
ја за бо ле сни ка о ме ди ка мен то зној те ра пи ји ко ју при ма. Ова ак тив ност је 
би ла ско ро од лу чу ју ћа у по ди за њу ква ли те та пер со нал ног и ко лек тив ног 
струч ног ра да, осна жи ва њу би бли о граф ских и де лом ла бо ра то риј ских 
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ре сур са и афир ма ци ји идеј ног кон цеп та у ло кал ној сре ди ни, али и на на-
ци о нал ном и де лом ме ђу на род ном ни воу. Број не пу бли ка ци је ра зно вр-
сног ка рак те ра, од на уч них ра до ва до уџ бе нич ке ли те ра ту ре, омо гу ћи-
ле су ши ре ње и у зна чај ној ме ри при хва та ње иде ја и ста во ва кли нич ких 
фар ма ко ло га од стра не струч не јав но сти.(2,3)

Фа за екс пан зи је (од 2005): Осни ва ње од се ка за фар ма ци ју и ор га ни зо-
ва ње спе ци ја ли стич ких сту ди ја кли нич ке фар ма ко ло ги је Ме ди цин ског 
фа кул те та у Кра гу јев цу и ин кор по ри са ње кли нич ке фи зи о ло ги је у ор га-
ни за ци о ну ше му Слу жбе за кли нич ку фар ма ко ло ги ју КЦ Кра гу је вац би 
мо гле да озна че сле де ћу фа зу раз во ја ко ја тра је до да нас. На и ме, осни ва ње 
два по ме ну та еду ка тив на од се ка, у је сен 2005. су би ла од ве ли ког зна ча-
ја за ре ви та ли зо ва ње ка дров ске ба зе у обла сти кли нич ке фар ма ко ло ги је 
али и но ве ди сци пли не у нас, кли нич ке фар ма ци је. Кроз бли жу и ин тен-
зив ни ју са рад њу са фар ма це у ти ма (доц. др Ве се ла Ра до њић) и мо ле ку лар-
ним би о ло зи ма (мр Ја сми на Ми ло ва но вић) ши ри се те о риј ска и прак тич-
на осно ва обла сти кли нич ке фар ма ци је, фар ма ко ки не ти ке, ди је тет ских 
су пле ме на та и биљ них ле ко ва. Ан га жо ва њем кли нич ког фи зи о ло га, 
проф.др Вла ди ми ра Ја ко вље ви ћа, као за по сле ног Слу жбе за кли нич ку фар-
ма ко ло ги ју кра јем 2007. по себ но је по бољ шан ква ли тет струч ног ра да у 
обла сти бол нич ке ну три ци је. По себ но ин тен зив на са рад ња је оства ре на 
са Ин сти ту том за фар ма ко ло ги ју, кли нич ку фар ма ко ло ги ју и ток си ко ло-
ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Уни вер зи те та у Бе о гра ду, чи јим је не по-
сред ним ан га жма ном и за по чео раз вој фар ма ко ло ги је на Ме ди цин ском 
фа кул те ту у Кра гу јев цу, а ка сни је са За во дом за фар ма ко ло ги ју, ток си ко-
ло ги ју и кли нич ку фар ма ко ло ги ју Ме ди цин ског фа кул те та у Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду, Цен тром за кли нич ку и екс пе ри мен тал ну фар ма ко-
ло ги ју Вој но-ме ди цин ске ака де ми је у Бе о гра ду, Цен тром за кли нич ку 
фар ма ко ло ги ју Кли нич ког цен тра у Ни шу и Аген ци јом за ле ко ве и ме-
ди цин ска сред ства Ре пу бли ке Ср би је у Бе о гра ду. Од ме ђу на род них сре-
ди на по себ но је би ла ва жна по моћ грч ког Ин сти ту та за фар ма ко ло ги ју и 
ток си ко ло ги ју Ари сто те ло вог Уни вер зи те та у Со лу ну а ка сни је са рад ња 
са швед ским Ин сти ту том за кли нич ку фар ма ко ло ги ју бол ни це Hu din ge, 
Ка ро лин ског ин сти ту та у Сток хол му. 
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