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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са тринаесте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских 
студија фармације, одржане дана 18. 01. 2017. године у Плавој сали Факултета 
медицинских наука са почетком у 13:30 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 Иванa Живановић - Мачужић - руководилац предмета Основи 
морфологије човека, проф. др Зоран Милосављевић за предмет Основи 
морфологије човека, доц. др Гордана Радић - руководилац предмета Аналитичка 
хемија и тутор, проф. др Ратомир Јелић - руководилац предмета Општа и 
неорганска хемија, доц. др Марина Костић - руководилац предмета Увод у 
фармацеутску праксу, проф. др Драган Миловановић у име проф. др Вере Дондур - 
руководиоца предмета Основи физичке хемије, као и тутори студената:            
проф. др Владимир Јаковљевић, доц. др Владимир Живковић,  проф. др Снежана 
Цупара, асс. Исидора Стојић, проф. др Марко Фолић, доц. др Срђан Стефановић, 
асс. Оливера Миловановић, доц. др Гордана Радић, асс. Милена Јуришевић,        
асс. Тамара Николић и Милош Јеленић - дипл. правник. Седници нису 
присуствовали тутори проф. др Зорица Лазић и проф. др Јасмина Кнежевић. 

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

одлучивање и отварио је седницу. 
  
 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Питања у вези наставе 
3. 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.  
 Чланови Већа су једногласно усвојили записник са претходне седнице Већа.  
 

 
ТАЧКА 2. 

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

Проф. др Ратомир Јелић је презентовао члановима Већа семестра анализу 
пролазности студената на предмету Општа и неорганска хемија.  

Доц. др Данијела Тодоровић је презентовала члановима Већа семестра 
анализу пролазности студената на предмету Фармацеутска биологија са генетиком. 

 Проф. др Ивана Живановић Мачужић и проф. др Зоран Милосављевић су 
презентовали члановима Већа семестра анализу пролазности студената на предмету  
Основи морфологије човека.  

Доц. др Гордана Радић је презентовала члановима Већа семестра анализу 
пролазности студената на предмету Аналитичка хемија. 

Доц. др Марина Костић је презентовала члановима Већа семестра анализу 
пролазности студената на предмету Увод у фармацеутску праксу. 

Проф. др Драган Миловановић је презентовао члановима Већа семестра 
анализу пролазности студената на предмету Основи физичке хемије. 

Тутори су презентовали анализу успеха студената из својих туторских група 
до јануарско-фебруарског рока. 

 
 

ТАЧКА 3. 
 

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

Размотрене су молбе студента за надокнаду пропуштене наставе. 

Веће првог семестра Интегрисаних академских студија фармације је 
завршило са радом у 15:15 часова.  
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 
 
 1. Усваја се молбa Милице Вукадиновић (број досијеа: 21/2016 Б) и 
одобрава се надокнада пропуштених модулских тестова одржаних у периоду од    
10. 01. 2017. године до  11. 01. 2017. године 

 2. Усваја се молбa Тијане Радовановић (број досијеа: 81/2016 Б) и одобрава 
се надокнада пропуштених модулских тестова одржаних у периоду од 05. 01. 2017. 
године до  13. 01. 2017. године. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са тринаесте седнице Већа трећег семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 18. 01. 2017. године у Зеленој сали Факултета медицинских 
наука са почетком у 13:30 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, проф. др Зорица Јовановић - 
руководилац предмета Основи патолошке физиологије, проф. др Слободан Новокмет - 
руководилац предмета Медицинска хемија 1, проф. др Небојша Здравковић - руководилац 
предмета Обрада резултата мерења као и тутори студената: проф. др Владимир 
Јаковљевић, доц. др Владимир Живковић, проф. др Снежана Цупара, доц. др Марина 
Костић,  доц. др Срђан Стефановић,  асс. др Тамара Николић, , проф. др Марко Фолић, 
доц. др Оливера Миловановић, доц. др Гордана Радић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена 
Јуришевић и Милош Јеленић, дипл. правник. Седници нису присуствовали                  
проф. др Небојша Арсенијевић,  проф. др Јасмина Кнежевић и проф. др Зорица Лазић. 

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

одлучивање и отварио је седницу. 
  
 
1.      Усвајање записника са претходне седнице 
2.      Питања у вези наставе 
3.      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.  
Чланови Већа семестра су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 

 
 

ТАЧКА 2. 
 

 Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
Проф. др Иванка Зелен презентовала је члановима Већа семестра резултате трећег 

модулског теста и анализу пролазности студената до јануарско-фебруарског испитног 
рока за предмет Основи биохемије човека. 

Доц. др Гордана Радић презентовала је члановима Већа семестра резултате трећег 
модулског теста и анализу пролазности студената до јануарско-фебруарског испитног 
рока за предмет Органска хемија 2. 

Проф. др  Слободан Новокмет презентовао је члановима Већа семестра резултате 
трећег модулског теста и анализу пролазности студената до јануарско-фебруарског 
испитног рока за предмет Медицинска хемија 1. 

Проф. др  Зорица Јовановић презентовала је члановима Већа семестра резултате 
трећег модулског теста и анализу пролазности студената до јануарско-фебруарског 
испитног рока за предмет Основи патолошке физиологије човека. 

Проф. др  Небојша Арсенијевић презентовао је члановима Већа семестра резултате 
трећег модулског теста и анализу пролазности студената до јануарско-фебруарског 
испитног рока за предмет Обрада резултата мерења. 

 
Тутори су презентовали анализу успеха студената по туторским групама до 

јануарско-фебруарског испитног рока. 
 
 

 
ТАЧКА 3. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
Није било питања и предлога 

Веће трећег семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 
радом у 15:00 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 тринаесте седнице Већа петог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 18. 01. 2017. године у Плавој сали Факултета медицинских наука 

са почетком у 13:30 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 Небојша Здравковић - руководилац предмета Статистика у фармацији,             

доц. др Гордана Радић - руководилац предмета Медицинска хемија и дизајн лекова 1 и 

тутор, доц. др Срђан Стефановић - руководилац предмета Закони и фармација и тутор, 

проф. др Нела Ђоновић - руководилац предмета Исхрана у здрављу и болести,            

проф. др Драган Миловановић у својству представника проф. др Вере Дондур - 

руководиоца предмета Молекуларна фармакологија, као и тутори студената:               

проф. др Владимир Јаковљевић, доц. др Владимир Живковић,  проф. др Маркo Фолић, 

доц. др Марина Костић доц. др Оливера Миловановић, проф. др Снежана Цупара,          

асс. Исидора Стојић, асс. Милена Јуришевић и асс. Тамара Николић. Седници нису 

присуствовали: доц. др Марина Томовић - руководилац предмета Нове методе примене 

лекова 1, као и тутори студената: проф. др Зорица Лазић и проф. др Јасмина Кнежевић. 

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

одлучивање и отворио је седницу.  

 

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

  
 
1.      Усвајање записника са претходне седнице 
2.      Питања у вези са наставом 
3.      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.  
Чланови Већа семестра су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 

 
 

ТАЧКА 2. 
 

 Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
 
Проф. др Драган Миловановић је презентовао анализу трећег модулског теста и 

анализу пролазности до јануарско-фебруарског испитног рока из предмета Молекуларна 
фармакологија. 

Проф. др Нела Ђоновић је презентовала анализу трећег модулског теста и анализу 
пролазности до јануарско-фебруарског испитног рока из предмета Исхрана у здрављу и 
болести. 

Проф. др Небојша Здравковић је презентовао анализу трећег модулског теста и 
анализу пролазности до јануарско-фебруарског испитног рока из предмета Статистика у 
фармацији. 

Доц. др Срђан Стефановић је презентовао анализу пролазности до јануарско-
фебруарског испитног рока из предмета Закони и фармација. 

Доц. др Гордана Радић је презентовала анализу трећег модулског теста и анализу 
пролазности до јануарско-фебруарског испитног рока из предмета Медицинска хемија и 
дизајн лекова 1. 

 
Тутори су презентовали анализу успеха студената из својих туторских група до 

јануарско-фебруарског рока. 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
Није било других питања. 

 
Веће петог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 15:00 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 СЕДМОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са тринаесте седнице Већа седмог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 18. 01. 2017. године у Плавој сали Факултета медицинских наука 

са почетком у 13:30 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 Снежанa Цупарa - руководилац предмета Нове методе примене лекова 2,         
доц. др Оливера Миловановић у име проф. др Веселе Радоњић - руководиoца предмета 
Клиничка фармација 1, 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, доц. др Владимир Живковић, асс. Исидора Стојић,       
доц. др Оливера Миловановић, проф. др Снежана Цупара, доц. др Гордана Радић,          
проф. др Марко Фолић, асс. Тамара Николић, асс. Милена Јуришевић, доц. др Марина 
Костић, доц. др Срђан Стефановић и Милош Јеленић, дипл. правник. Седници нису 
присуствовали: проф. др Небојшa Арсенијевић - руководиоца предмета 
Имунофармакологија и лечење хроничних болести, проф. др Јасмина Кнежевић - тутор и 
проф. др Зорица Лазић - тутор. 

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

одлучивање и отвoрио је седницу. 
  
 
1.   Усвајање записника са претходне седнице 
2. Питања у вези са наставом 
3. 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.  
Чланови Већа семестра су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 

 
 
 

ТАЧКА 2. 
 

 Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
 Руководиоци предмета су члановима Већа семестра презентовали анализу 

пролазности студената на трећем модулском тесту и анализу пролазности студената до 
јануарско-фебруарског испитног рока. 

Тутори су презентовали анализу успеха студената из својих туторских група до 
јануарско-фебруарског рока. 

 
 

 
ТАЧКА 3. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
Размотрене су молбе студента за надокнаду пропуштене наставе. 

 
Веће седмог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 15:15 часова. 
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                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 
 
 
 
 
1. Усваја се молбa Верице Бековић (број досијеа: 56/2013 Б) и одобрава се 

надокнада пропуштеног модулског теста од 27. 12. 2016. године из предмета 
Имунофармакологија и лечење хроничних болести 

2. Усваја се молбa Аните Пауновић, (број досијеа: 11/2013 Б) и одобрава се 
надокнада пропуштених модулских тестова из предмета Имунофармакологија и лечење 
хроничних болести и из предмета Фармацеутска биотехнологија 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са тринаесте седнице Већа деветог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 18. 12. 2016. године у Плавој сали Факултета медицинских наука 

са почетком у 13:30 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 Драган Миловановић - руководиоц предмета Фармакоепидемиологија,          

проф. др Маркo Фолић - руководиоца предмета Фармаковигиланца, асс. Милена 

Јуришевић у име проф. др Душана Ђурића - руководиоца предмета Клиничка фармација 3, 

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

проф. др Марко Фолић, доц. др Срђан Стефановић, доц. др Гордана Радић,                     

доц. др Владимир Живковић, доц. др Марина Костић, доц. др Оливера Миловановић,    

асс. Милена Јуришевић, асс. Тамара Николић, асс. Исидора Стојић и Милош Јеленић 

дипл. правник. Седници нису присуствовали: проф. др Михајло Јаковљевић - руководиoц 

предмета Фармакоекономија, проф. др Наташа Ђорђевић - руководиоц предмета 

Клиничка фармакокинетика, проф. др Душан Ђурић - руководилац предмета Клиничка 

фармација 3, као и тутори проф. др Јасмина Кнежевић и проф. др Зорица Лазић. 

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.   Усвајање записника са претходне седнице 
2.      Питања у вези са наставом 
3.      Питања и предлози 
 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 



2 
 

ТАЧКА 1. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног реда.  
Чланови Већа семестра су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 
 
 
 

ТАЧКА 2. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
Асистент Милена Јуришевић је презентовала члановима Већа семестра анализу 

успеха студената на трећем модулском тесту из предмета Клиничка фармација 3 као и 
анализу пролазности студената из наведеног предмета до јануарског испитног рока текуће 
школске године. 

Тутори студената су презентовали присутним члановима Већа семестра анализу 
успеха студената по годинама.  
 

 
ТАЧКА 3. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
Проф. др Владимир Јаковљевић је обавестио присутне чланове Већа семестра да је 

презентације за предавања у летњем семестру потребно доставити до 01. 02. 2017. године.  
 Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 

 
Веће деветог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 15:00 часова. 
 
 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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Молбе студената: 
 
 

1. Усваја се молбa Марине Лешњак, (број досијеа: 39/2010 Б) и одобрава се 
надокнада пропуштене наставе од 20. 12. 2016. године до 28.12.2016. године 
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