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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са прве седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 08. 09. 2016. године у Плавој сали Факултета 
медицинских наука са почетком у 13:00 часова. Председник Већа проф. др Предраг 
Чановић је овластио проф. др Владимира Јаковљевића да води седницу Већа. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да су на седници присутни: 
доц. др Данијела Тодоровић - руководилац предмета Фармацеутска биологија са 
генетиком, проф. др Зоран Милосављевић у име проф. др Иване Живановић- 
Мачужић - руководиоца предмета Основи морфологије човека, доц. др Марина 
Костић - руководилац предмета Увод у фармацеутску праксу и тутор,               
проф. др Ратомир Јелић - руководилац предмета Општа и неорганска хемија,   
проф. др Вера Дондур - руководилац предмета Основи физичке хемије као и тутори 
студената: проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Снежана Цупара,                 
доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир Живковић,  проф. др Јасмина 
Кнежевић, доц. др Марина Костић, асс. Оливера Миловановић, доц. др Гордана 
Радић, асс. Тамара Николић и Милош Јеленић, дипл. правник. Седници нису 
присуствовали тутори студената: проф. др Зорица Лазић, проф. др Марко Фолић, 
асс. Милена Јуришевић и асс. Исидора Стојић. 

 
Проф. др Владимира Јаковљевића је констатoвао да постоји кворум за рад и 

одлучивање и отворио је седницу. 
  
 

1. Припрема за почетак наставе у новој школској 2016/2017. години 
2. Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 1. 
 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног 

реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио чланове Већа петог семестра да 

ће настава у предстојећој школској години почети 12. 09. 2016. године према 
распореду који је доступан на сајту Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, а у складу са информаторима.  
 
 

 
ТАЧКА 2. 

 
 Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног 
реда.  

 Продекан за реформу наставе, доц. др Иван Јовановић, је обавестио чланове 
Већа семестра да ће термини испита за предмете из летњег семестра ускоро бити 
тачно дефинисани. 

Веће другог семестра Интегрисаних академских студија фармације је 
завршило са радом у 13:20 часова.  

 
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са прве седнице Већа трећег семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 08. 09. 2016. године у Плавој сали Факултета 
медицинских наука са почетком у 13:00 часова. Председник Већа проф. др Предраг 
Чановић је овластио проф. др Владимира Јаковљевића да води седницу Већа. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да су на седници присутни: 
проф. др Иванка Зелен - руководилац предмета Основи биохемије човека,           
доц. др Гордана Радић - руководилац предмета Органска хемија 2, доц. др Јелена 
Пантић у име проф. др Небојше Арсенијевића - руководилац предмета 
Фармацеутска микробиологија, проф. др Зорица Јовановић - руководилац предмета 
Основи патолошке физиологије, проф. др Слободан Новокмет - руководилац 
предмета Медицинска хемија 1, асс. Никола Јанковић у својству представника 
проф. др Небојше Здравковића - руководиоца предмета Обрада резултата мерења 
као и тутори студената: проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Снежана Цупара,    
доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир Живковић,  проф. др Јасмина 
Кнежевић, проф. др Марко Фолић, доц. др Марина Костић, асс. Оливера 
Миловановић, доц. др Гордана Радић, асс. Тамара Николић и Милош Јеленић, 
дипл. правник. Седници нису присуствовали тутори студената: проф. др Зорица 
Лазић, проф. др Марко Фолић, асс. Милена Јуришевић и асс. Исидора Стојић. 

 
Проф. др Владимира Јаковљевића је констатoвао да постоји кворум за рад и 

одлучивање и отварио је седницу. 
  
 

1. Припрема за почетак наставе у новој школској 2016/2017. години 
2. Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 1. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног 

реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио чланове Већа петог семестра да 

ће настава у предстојећој школској години почети 12. 09. 2016. године према 
распореду који је доступан на сајту Факултета медицинских наука Универзитета у 
Крагујевцу, а у складу са информаторима.  

Чланови Већа семестра су усвојили базу питања проф. др Слободана 
Новокмета (база од 300 тест питања из уже научне области Фармацеутска 
биотехнологија). 
 

 
ТАЧКА 2. 

 
 Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног 
реда.  

 Продекан за реформу наставе, доц. др Иван Јовановић, је обавестио чланове 
Већа семестра да ће термини испита за предмете из летњег семестра ускоро бити 
тачно дефинисани. 

Веће другог семестра Интегрисаних академских студија фармације је 
завршило са радом у 13:20 часова.  

 
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са прве седнице Већа петог семестра Интегрисаних академских студија фармације, 

одржане дана 08. 09. 2016. године у Плавој сали Факултета медицинских наука са 

почетком у 13:00 часова. Председник Већа проф. др Предраг Чановић је овластио       

проф. др Владимира Јаковљевића да води седницу Већа. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да су на седници присутни:              

продекан за реформу наставе  доц. др Иван Јовановић, проф. др Нела Ђоновић - 

руководиоц предмета Исхрана у здрављу и болести, асист. Никола Јанковић – у својству 

представника руководиоца предмета Статистика у фармацији,  доц. др Гордана Радић - 

руководиoц предмета Медицинска хемија и дизајн лекова 1, доц. др Срђан Стефановић - 

руководиоц предмета Закони и фармација, доц. др Марина Томовић - руководиоц 

предмета Нове методе  као и тутори студената: проф. др Владимир Јаковљевић,          

проф. др Снежана Цупара, проф. др Јасмина Кнежевић, доц. др Срђан Стефановић,       

доц. др Владимир Живковић, доц. др Гордана Радић, доц. др Марина Костић, асс. Оливера 

Миловановић и асс. Тамара Николић. Седници нису присуствовали: проф. др Вера Дондур 

- руководиоц предмета Молекуларна фармакологија, као и тутори проф. др Зорица Лазић,                

проф. др Маркo Фолић, асс. Исидора Стојић и асс. Милена Јуришевић. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да постоји кворум за рад и 

одлучивање и отворио је седницу.  

 

Проф. др Владимир Јаковљевић је предложио да се усвоји следећи дневни ред: 

     1.   Припрема за почетaк наставе у новој школској 2016/17. години 
2.      Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 1. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио чланове Већа петог семестра да ће 

настава у предстојећој школској години почети 12. 09. 2016. године према распореду који 
је доступан на сајту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, а у складу 
са информаторима.  
 

 
 

ТАЧКА 2. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
. 
Продекан за реформу наставе, доц. др Иван Јовановић, је обавестио чланове Већа 

семестра да ће термини испита за предмете из летњег семестра ускоро бити тачно 
дефинисани. 

Чланови Већа семестра су усвојили базу питања проф. др Слободана Новокмета 
(база од 300 тест питања из уже научне области Фармацеутска биотехнологија). 

 
Следећа седница Већа петог семестра биће одржана 22. 09. 2016. године.  
   

 
Веће петог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:10 часова. 
 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

асист. Оливера Миловановић                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ СЕДМОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са прве седнице Већа седмог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 08. 09. 2016. године у Плавој сали Факултета медицинских наука 

са почетком у 13:00 часова. Председник Већа проф. др Предраг Чановић је овластио   

проф. др Владимира Јаковљевића да води седницу Већа. 

 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да су на седници присутни:              

продекан за реформу наставе доц. др Иван Јовановић, проф. др Снежана Цупара - 

руководилац предмета Нове методе примене лекова 2, доц. др Јелена Пантић у име    

проф. др Небојше Арсенијевића - руководиоца предмета Имунофармакологија и лечење 

хроничних болести, асс. Оливера Миловановић -  у име руководиoца предмета Клиничка 

фармација 1, проф. др Веселе Радољић, проф. др Слободан Новокмет - руководилац 

предмета Медицинска хемија и дизајн лекова 2 и Фармацеутска биотехнологија,           

доц. др Дејана Ружић Зечевић - руководилац предмета Истраживање у фармацији 1 као и 

тутори студената: проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Снежана Цупара,              

проф. др Јасмина Кнежевић, доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир Живковић,  

доц. др Гордана Радић, доц. др Марина Костић, асс. Оливера Миловановић и асс. Тамара 

Николић. Седници нису присуствовали тутори проф. др Зорица Лазић, проф. др Маркo 

Фолић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена Јуришевић. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да постоји кворум за рад и 

одлучивање и отворио је седницу.  

 

Проф. др Владимир Јаковљевић је предложио да се усвоји следећи дневни ред: 

     1.   Припрема за почетaк наставе у новој школској 2016/17. години 
2.      Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 1. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио чланове Већа седмог семестра да ће 

настава у предстојећој школској години почети 12. 09. 2016. године према распореду који 
је доступан на сајту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, а у складу 
са информаторима.  
 

 
 

ТАЧКА 2. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
. 
Продекан за реформу наставе, доц. др Иван Јовановић, је обавестио чланове Већа 

семестра да ће термини испита за предмете из летњег семестра ускоро бити тачно 
дефинисани. 

Чланови Већа семестра су усвојили базe питања проф. др Слободана Новокмета 
(база од 300 тест питања из уже научне области Фармацеутска биотехнологија) и                  
проф. др Веселе Радоњић (база од 372 тест питања из уже научне области Клиничка 
фармација). 

 
Следећа седница Већа седмог семестра биће одржана 22. 09. 2016. године.  
   

 
Веће седмог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:15 часова. 
 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

асист. Оливера Миловановић                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са прве седнице Већа деветог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 08. 09. 2016. године у Плавој сали Факултета медицинских наука 

са почетком у 13:00 часова. Председник Већа проф. др Предраг Чановић је овластио   

проф. др Владимира Јаковљевића да води седницу Већа. 

 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да су на седници присутни:              

продекан за реформу наставе  доц. др Иван Јовановић, проф. др Наташа Ђорђевић - 

руководиоц предмета Клиничка фармакокинетика, проф. др Драган Миловановић - 

руководиоц предмета Фармакоепидемиологија, проф. др Михајло Јаковљевић - 

руководиoц предмета Фармакоекономија као и тутори студената: проф. др Владимир 

Јаковљевић, проф. др Снежана Цупара, проф. др Јасмина Кнежевић, доц. др Срђан 

Стефановић, доц. др Владимир Живковић, доц. др Гордана Радић, доц. др Марина Костић, 

асс. Оливера Миловановић и асс. Тамара Николић. Седници нису присуствовали:       

проф. др Душан Ђурић - руководиоц предмета Клиничка фармација 3, проф. др Маркo 

Фолић - руководиоц предмета Фармаковигиланца и тутор, као и тутори проф. др Зорица 

Лазић, асс. Исидора Стојић и асс. Милена Јуришевић. 

Проф. др Владимир Јаковљевић је констатовао да постоји кворум за рад и 

одлучивање и отворио је седницу.  

 

Проф. др Владимир Јаковљевић је предложио да се усвоји следећи дневни ред: 

     1.   Припрема за почетaк наставе у новој школској 2016/17. години 
2.      Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 
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ТАЧКА 1. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио чланове Већа деветог семестра да ће 

настава у предстојећој школској години почети 12. 09. 2016. године према распореду који 
је доступан на сајту Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, а у складу 
са информаторима.  
 

 
 

ТАЧКА 2. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио туторе да је неопходно да обавесте 

студенте својих туторских група да је потребно да дефинишу област из које би желели да 
раде Завршне дипломске радове након чега тутори наведене области треба да пошаљу на 
заједничку адресу до 22. 09. 2016. године. 

Продекан за реформу наставе, доц. др Иван Јовановић, је обавестио чланове Већа 
семестра да ће термини испита за предмете из летњег семестра ускоро бити тачно 
дефинисани. 

Следећа седница Већа деветог семестра биће одржана 22. 09. 2016. године.  
   

 
Веће деветог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:20 часова. 
 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

асист. Оливера Миловановић                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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