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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са друге седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 22. 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, aсс. Неда Огњановић у име проф. др Иване Живановић- Мачужић - 
руководиоца предмета Основи морфологије човека, доц. др Гордана Радић - 
руководилац предмета Аналитичка хемија и тутор, доц. др Марина Костић - 
руководилац предмета Увод у фармацеутску праксу и тутор, проф. др Ратомир 
Јелић - руководилац предмета Општа и неорганска хемија, као и тутори студената: 
проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Зорица Лазић, 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. 
Милена Јуришевић, асс. Исидора Стојић и асс. Тамара Николић и Милош Јеленић, 
дипл. правник. Седници нису присуствовали тутори студената: проф. др Снежана 
Цупара и проф. др Вера Дондур - руководилац предмета Основи физичке хемије. 

 
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. Усвајање термина тестова задржаног стања 
4. 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.  

 Руководиоци предмета су обавестили чланове Већа семестра да се настава 
одвија без проблема и у складу са силабусом. 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било 
већих проблема у раду. 

  
 

ТАЧКА 3. 
 

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

Прецизирани су термини одржавања тестова задржаног знања. 
Проф. др Владимир Јаковљевић је позвао туторе да обавесте студенте да је 

присуство тестовима задржаног знања обавезно и да уколико изостану са ових 
тестова неће моћи да овере семестар. 

 
 

ТАЧКА 4. 
 

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

 Усвојена је банка питања за Органску хемију 1 са укупно 500 питања            
(доц. др Гордана Радић - 200питања, асс. Марина Мијајловић - 100 питања,         
асс. Душан Томовић - 100 питања, асс. Андриана Букоњић - 100 питања).   

Других предлога и питања није било. 
Студенту Катарини Миловановић је на предлог доц. др Данијеле Тодоровић 

одобрено да промени групу за вежбе (уместо прве групе, биће седма група).  
 
Веће првог семестра Интегрисаних академских студија фармације је 

завршило са радом у 13:40 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 друге седнице Већа трећег семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 22. 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, проф. др Небојша Здравковић - руководилац 
предмета Обрада резултата мерења као и тутори студената: проф. др Владимир 
Јаковљевић, 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,         
проф. др Зорица Лазић, проф. др Марко Фолић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена 
Јуришевић и Милош Јеленић, дипл. правник. Седници није присуствовала       
проф. др Снежана Цупара - тутор. 

 
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.      Усвајање термина тестова задржаног знања 
4.      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 рекли да се настава одвија без проблема и у 
складу са силабусом. 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било 
већих проблема у раду. 

 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

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

Усвојени су термини тестова задржаног знања.  
Тестови задржаног знања за студенте друге године одржаће се 03. 10. 2016. 

године од 9 до 10 часова у Великој и Малој сали из следећих предмета: 
- Општа и неорганска хемија 
- Фармацеутска биологија са генетиком 
- Увод у фармацеутску праксу 

 
Тестови задржаног знања за студенте друге године одржаће се 10. 10. 2016. 

године од 9 до 10 часова у Великој и Малој сали из следећих предмета: 
- Основи морфологије човека 
- Аналитичка хемија 
- Основи физичке хемије 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је позвао туторе да обавесте студенте да је 

присуство тестовима задржаног знања обавезно и да уколико изостану са ових 
тестова неће моћи да овере семестар. 
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ТАЧКА 4. 
 
Проф. др Владимир Јаковљевић отворио је расправу о четвртој тачки 

дневног реда. 
Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 

Веће трећег семестра Интегрисаних академских студија фармације је 
завршило са радом у 13:50 часова. 
 
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

 
 

1. Димитријевић Анастасији  бр. досијеа 02/2015 одобрена је молба о надокнади 
пропуштене наставе од  12.9.-13.9.2016. године 

2. Ерић Тамари  бр. досијеа 77/2015 одбијена је молба о надокнади пропуштене 
наставе од 12.09. до 14.09.2016. године 

3. Ђуричић Аници  бр. досијеа 60/2015 одобрена је молба о надокнади 
пропуштене наставе за 12.и 13.9.2016. године 

4. Радовић Андреи  бр. досијеа 42/2015 одобрена је молба о надокнади 
пропуштене наставе од 12.9.до 16.9.2016. године 

5. Јокић Иви  бр. досијеа 36/2015 одобрена је молба о надокнади пропуштене 
наставе од 15.9. до 19.9.2016. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са друге седнице Већа петог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 22. 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:              

сарадник у настави Далибор Стајић у својству представника проф. др Неле Ђоновић - 

руководиоца предмета Исхрана у здрављу и болести, 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, доц. др Марина Томовић - 

руководилац предмета Нове методе примене лекова 1, као и тутори студената:            

проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Јасмина Кнежевић, проф. др Маркo Фолић, 

проф. др Зорица Лазић, доц. др Владимир Живковић, доц. др Марина Костић, асс. Оливера 

Миловановић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена Јуришевић, асс. Тамара Николић и 

Милош Јеленић дипломирани правник. Седници нису присуствовали: проф. др Вера 

Дондур - руководилац предмета Молекуларна фармакологија, као и тутор:                   

проф. др Снежана Цупара.                . 

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 наставе 
        3. Усвајање термина тестова задржаног знања 
        4. 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.  
 
Записник са претходне седнице је једногласно усвојен. 

 
 
 

ТАЧКА 2. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
Руководиоци предмета су рекли да се настава одвија без проблема и у складу са 

силабусом. 
Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било већих 

проблема у раду. 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
 
Усвојени су термини тестова задржаног знања.  
 
Тестови задржаног знања за студенте треће године одржаће се 03. 10. 2016. године 

од 9 до 10 часова у Амфитеатру и Фармаколошкој сали из следећих предмета: 
- Лабораторијски експерименти у фармацији 
- Физиологија и фармакологија 3 
- Лекови 2 - Фармацеутска технологија 

 
Тестови задржаног знања за студенте треће године одржаће се 10. 10. 2016. године 

од 9 до 10 часова у Амфитеатру и Фармаколошкој сали из следећих предмета: 
 

- Фармацеутска и биолошка хемија 2 
- Фармацеутска анализа и спектроскопија 
- Фармацеутска микробиологија 

 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је позвао туторе да обавесте студенте да је 
присуство тестовима задржаног знања обавезно и да уколико изостану са ових тестова 
неће моћи да овере семестар. 
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ТАЧКА 4. 
 

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

 
Веће петог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:50 часова. 
 

 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

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

 
1. Усваја се молба Наталије Јанковић (бр. индекса: 81/2014) за надокнаду пропуштене 
наставе од 12. 09. 2016. год.  
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ СЕДМОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са друге седнице Већа седмог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 22. 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 Марина Томовић у име проф. др Снежане Цупаре - руководиоца 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 проф. др Веселе Радољић - 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 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, проф. др Зорица Лазић,   
проф. др Марко Фолић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена Јуришевић и Милош Јеленић, 
дипл. правник. Седници није присуствовала проф. др Снежана Цупара - тутор. 

 

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.      Усвајање термина тестова задржаног знања 
4.      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 рекли да се настава одвија без проблема и у складу са 

силабусом. 
Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било већих 

проблема у раду. 
 
 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда. 
 
Усвојени су термини тестова задржаног знања.  
 
Тестови задржаног знања за студенте четврте године одржаће се у уторак             

04. 10. 2016. године у 19:20 часова у Амфитеатру и Великој сали из следећих предмета: 
 

- Молекуларна фармакологија 
- Медицинска хемија и дизајн лекова 1 

 
Тестови задржаног знања за студенте четврте године одржаће се у уторак             

11. 10. 2016. године у 19:20 часова у Амфитеатру и Великој сали из следећих предмета: 
 

- Нове методе примене лекова 1 
- Статистика у фармацији 
- Исхрана у здрављу и болести 

 
 
  Проф. др Владимир Јаковљевић је позвао туторе да обавесте студенте да је 

присуство тестовима задржаног знања обавезно и да уколико изостану са ових тестова 
неће моћи да овере семестар. 
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ТАЧКА 4. 

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

 
Веће седмог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:50 часова. 
 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 
 

1. Одбијена молбa Ђорђа Мирковића (број досијеа: 58/2013 Б) за надокнаду 
пропуштене наставе у периоду од 12. 09. 2016. године до 16. 09. 2016. године 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

Са друге седнице Већа деветог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 22. 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 Маркo Фолић - руководиоц предмета Фармаковигиланца, проф. др Наташа 

Ђорђевић - руководиоц предмета Клиничка фармакокинетика, проф. др Драган 

Миловановић - руководиоц предмета Фармакоепидемиологија, проф. др Михајло 

Јаковљевић - руководиoц предмета Фармакоекономија, асс. Милена Јуришевић у својству 

представника проф. др Душана Ђурића - руководиоца предмета Клиничка фармација 3 као 

и тутори студената: проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Јасмина Кнежевић,        

проф. др Зорица Лазић, доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир Живковић,           

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

Николић, асс. Милена Јуришевић, асс. Исидора Стојић и Милош Јеленић, дипл. правник у 

својству записничара. Седници нису присуствовали: проф. др Душан Ђурић - руководилац 

предмета Клиничка фармација 3 као и тутор проф. др Снежана Цупара. 

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 наставе 
3.  Усвајање термина тестова задржаног знања 
4.  Питања и предлози 

 
Предлог дневног реда је једногласно усвојен. 

 
ТАЧКА 1. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о првој тачки дневног реда.  
Чланови Већа семестра су једногласно усвојили записник са претходне седнице. 
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ТАЧКА 2. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о другој тачки дневног реда.  
Руководиоци предмета су рекли да се настава одвија без проблема и у складу са 

силабусом. 
Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да није било већих 

проблема у раду. 
 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

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

  Тестови задржаног знања за студенте пете године одржаће се 07. 10. 2016. године 
од 10:15 часова у Амфитеатру и Великој сали из следећих предмета: 
 

- Медицинска хемија и дизајн лекова 2 
- Фармацеутска биотехнологија 

 
 

Тестови задржаног знања за студенте пете године одржаће се 28. 10. 2016. године од 
10:15 часова у Амфитеатру и Великој сали из следећих предмета: 
 

- Нове методе примене лекова 2 
- Имунофармакологија и лечење хроничних болести 
- Клиничка фармација 1 

 
 

 
ТАЧКА 4. 

 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о четвртој тачки дневног реда. 
Присутни чланови Већа семстра размотрили су молбе студената за надокнаду 

пропуштене наставе. 
 

Веће деветог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 
радом у 13:50 часова. 

 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

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

1. Недељковић Милица- усвојена молба за надокнаду пропуштене наставе у периоду 
12. 09. – 15. 09. 2016. године.  
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