
СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Закључен дана 15 .1 1.2010.године у Зрењанину, између : 

1. ЈУГОРЕМЕДИЈА Фабрика лекова а.д. Зрењанин, ул.Панчевачка бб, Зрењанин , којег заступ а 

в.д.ген.директор Здравко Деурић, с једне стране и 

2. Универзитет "Бијељина" Бијељина, Павловића пут бб-Дворови Бијељина, 

Томић Љиљана, с друге стране, 

кога заступа директор 

Обзиром на повезаност ових установа по питању дјелатности којим се баве постоји обостарни интерес у 

погледу задовољавања стручних знања, услова и стандарда у поступку израде, обезбеђења квалитета и контроле 

квалитета фармацеутских производа договорено је следеће: 

Члан 1. 
ЈУГОРЕМЕДИЈА а.д. Зрењанин, је сагласана да ће свим студентима Универзитета Бијељина н а 

студијском програму Интегрисаних академских студија фармације КОЈИ се изводе на истом, омогућити 

организовање стручне праксе и упознавање са опремом и методама који се користе при изради и контроли 

квалитета фармацеутских производа . 

У оквиру стручне праксе студенти ће се упознати са 

практичном применом фармацеутске регулативе, 

Амбијенталним условима за савремену индустријску производњу и фармацеутско технолошким 

нроцесима у производњи чврсти лековитих препарата (прашкови , таблете, филм таблете и 

обложене таблете), получврстих препарата (кремови, масти, супозиторије, вагиторије), течних 

стерилних лековитих препарата (инјекције) као и течних нестерилних лековитих препарата 

(сирупи, раствори), 

савременим уређајима за производњу и паковање наведених лековитих препарата/фармацеутских 

облика, начинима њиховог коришћења и предностима и манама при њиховој употреби 

методологијом преношења поступака производње лековитих препарата са лабораторијског на 

полупогонски/индустријски ниво 

методама контроле (ин процесне и завршне) наведених лековитих препарата/фармацеутских 

облика (фармацеутско-технолошка испитивања, физичко-хемијска контрола, микробиолошка 

контрола) 

начинима складиштења набројаних форми лековитих препарата/фармацеутских облика 

Члан 2. 
Наведена з нања која студенти стичу кроз боравак у погонима ЈУГОРЕМЕДИЈА а .д . Зрењан ин 

служе :ољем разумевању градива које се теоријски обрађује на предметима "Фармацеутска технологија 

l ", ,,Фармацеутска технологија 2" , ,,Основи индустријаке фармације"и "Аналитике лекова". 

Члан 3. 
Стране из овог споразума су сагласне да ће заједничким активностима унаприједиити наставно-научни 

процес Универзитета Бијељина, те да ће се кроз сарадњу наставног особља Универзитета и стручног особља 

ЈУГОРЕМЕДИЈА а.д. Зрењанин радити на увођењу нових научних и развојних програма који се користе у 

савременим фармацеутским лабораторијама за производњу одређених фармацеутских производа. 

Члан 4. 
У циљу усавршавања студената Универзитет се обавезује да ће ради фунционалности ове сарадње 

благовремено обавјестити надлежне у ЈУГОРЕМЕДИЈИ а.д. Зрењанин о програм у који се треба спровести као и 



ускладити број студената по групама, водећи рачуна о просторним капацитетима ЈУГОРЕМЕДИЈА а .д . 
Зрењанин. 

Члан 5. 
Универзитет Бијељина је дужан одредити ментора стручне праксе који ће заједно са стручним особљем 

из реда ЈУГОРЕМЕДИЈА а.д. Зрењанин спровести све активности које се односе на одређену тематску јединицу 

и о томе писмено обавестити ЈУГОРЕМЕДИЈУ а.д.Зрењанин. 

Члан 6. 
Овај споразума се закључује на одрђено време и то за период трајања једне наставне године са 

могућношћу продужења уз сагласност обе уговорне стране у форми анекса а исти се може раскинути само по 

завршетку наставне године. 

Члан 7. 
Све, евнтуалне, спорове који настану по овом уговору стране ће рјешавати искључиво споразумним птем . 

Члан 8. 
Овај споразум је закључен у четитри (4) истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по 

два (2). 

ЈУГОРЕМЕДИЈА а.д. Зрењанин 
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