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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са шесте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 20. 10. 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 Ивана Живановић- Мачужић - руководилац 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, асс. Милена Јуришевић у име проф. др Вере Дондур 
- руководиоца предмета Основи физичке хемије, проф. др Ратомир Јелић - 
руководилац предмета Општа и неорганска хемија, као и тутори студената:      
проф. др Владимир Јаковљевић, доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир 
Живковић,  проф. др Зорица Лазић, проф. др Снежана Цупара, 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. Седници нису 
присуствовали: проф. др Јасмина Кнежевић - тутор 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. 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 рекли да се настава одвија без проблема и у 
складу са силабусом.  

Асист. Милена Јуришевић је презентовала члановима Већа семестра анализу 
првог модулског теста из предмета Основи физичке хемије. 

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

 
 
 

ТАЧКА 3. 
 

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

Доц. Др Иван Јовановић је члановима Већа семестра објаснио процедуру за 

контролу наставе коју ће тутори спроводити у овом семестру.  . 

Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 
 
Веће првог семестра Интегрисаних академских студија фармације је 

завршило са радом у 13:30 часова.  
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 

 
1. Одобрена молба Стефана Ракочевића бр. индекса 64/206 прве године студија 

ИАСФ за надокнаду вежбе и предавања за датум 11. и 12.10.2016. 
2. Одобрена молба Тијане Таловић бр. индекса 52/206 прве године студија 

ИАСФ за надокнаду вежбе и предавања за датум 03. и 07.10.2016. 
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
ВЕЋЕ ТРЕЋЕГ СЕМЕСТРА ИАСФ 
Крагујевац 
 
 
 
 
 
 

ЗАПИСНИК 
 
 
 
 

Са шесте седнице Већа трећег семестра Интегрисаних академских студија 
фармације, одржане дана 20. 10. 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 Иван Јовановић – продекан ИАС медицине и продекан за реформу наставе   
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 - руководиоца 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 Марина Костић, доц. др Срђан Стефановић, проф. др Зорица 
Лазић доц. др Владимир Живковић, проф. др Марко Фолић, асс. Оливера 
Миловановић, проф. др Снежана Цупара, доц. др Гордана Радић, асс. Тамара 
Николић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена Јуришевић. Седници није 
присуствовала проф. др Јасмина Кнежевић - тутор. 

 
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.  

 Руководиоци предмета су рекли да се настава одвија без проблема и у 
складу са силабусом. 

Доц. др Јелена Пантић презентовала је члановима Већа семестра анализу 
теста задржаног знања из предмета Фармацеутска микробиологија. 

Доц. др Марина Томовић презентовала је члановима Већа семестра анализу 
теста задржаног знања из предмета Лекови 2: Фармацеутска технологија. 

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. 

Доц. Др Иван Јовановић је члановима Већа семестра објаснио процедуру за 

контролу наставе коју ће тутори спроводити у овом семестру.   

Веће трећег семестра Интегрисаних академских студија фармације је 
завршило са радом у 14:00 часова. 
 
 
 
    Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                     СЕМЕСТРА 
 
 
Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
 

 
 
 
 
 



1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ПЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са шесте седнице Већа петог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 20. 10. 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 Иван Јовановић – продекан за реформу наставе, 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 Марина Томовић - руководилац предмета Нове методе примене 

лекова 1, доц. др Срђан Стефановић - руководилац предмета Закони и фармација и тутор, 

као и тутори студената: проф. др Владимир Јаковљевић, проф. др Зорица Лазић,         

проф. др Снежана Цупара, проф. др Маркo Фолић, доц. др Владимир Живковић,            

доц. др Марина Костић, асс. Оливера Миловановић, асс. Исидора Стојић, асс. Милена 

Јуришевић, асс. Тамара Николић. Седници нису присуствовали: проф. др Вера Дондур - 

руководилац предмета Молекуларна фармакологија и проф. др Јасмина Кнежевић - тутор.  

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 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.  
 Руководиоци предмета су рекли да се настава одвија без проблема и у складу са 

силабусом. 
Доц. др Марина Томовић је члановима Већа семестра презентовала анализу 1. 

модулског теста из предмета Нове методе примене лекова 1. 
Проф. др Небојша Здравковић је члановима Већа семестра презентовао анализу 

теста задржаног знања из предмета Статистика у фармацији.  
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. 
Доц. Др Иван Јовановић је члановима Већа семестра објаснио процедуру за 

контролу наставе коју ће тутори спроводити у овом семестру.   

Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 

 
Веће петог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 14:00 часова. 
 

 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

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

1. Усвајена молбa Марина Ранковић (број досијеа: 85/2014 Б) и одобрава се 
надокнада пропуштене наставе од 13. 10. 2016. године. 

2. Усвајена молбa Алексе Уштевић (број досијеа: 46/2014 Б) и одобрава се 
надокнада пропуштене наставе од 14. 10. 2016. године.  
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УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ СЕДМОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

 

Са шесте седнице Већа седмог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 20. 10. 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 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 
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, проф. др Зорица Лазић, доц. др Срђан Стефановић,           
доц. др Марина Костић, проф. др Марко Фолић, асс. Оливера Миловановић,                
проф. др Снежана Цупара, доц. др Гордана Радић, асс. Тамара Николић, асс. Исидора 
Стојић, асс. Милена Јуришевић. Седници није присуствовала проф. др Јасмина Кнежевић 
- 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 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 рекли да се настава одвија без проблема и у складу са 

силабусом. 
Проф. др Снежана Цупара је члановима Већа семестра презентовала анализу првог 

модула из предмета Нове методе примене лекова 2. 
Проф. др Слободан Новокмет је члановима Већа семестра презентовао анализу 

првог модула из предмета Фармацеутска биотехнологија. 
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. 
Доц. Др Иван Јовановић је члановима Већа семестра објаснио процедуру за 

контролу наставе коју ће тутори спроводити у овом семестру.   

Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 

 
Веће седмог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 

радом у 13:30 часова. 
 

 
 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

Милош Јеленић, дипл. правник                                Проф. др Предраг Чановић, декан 
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МОЛБЕ СТУДЕНАТА 
 
1. Усваја се молбa Стошић Миљане, (број досијеа: 16/2013 Б) и одобрава се 

надокнада пропуштене наставе од 13. 10. 2016. године.  
2. Усваја се молбa Петровић Бранислава, (број досијеа: 48/2013 Б) и одобрава се 

надокнада пропуштене наставе од 07. 10. 2016. године. 
 
 
 



1 
 

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

ВЕЋЕ ДЕВЕТОГ СЕМЕСТРА ИАСФ 

Крагујевац 

 

 

 

 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

 

 

Са шесте седнице Већа деветог семестра Интегрисаних академских студија 

фармације, одржане дана 20. 10. 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, 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 Зорица 

Лазић, доц. др Срђан Стефановић, доц. др Владимир Живковић, доц. др Марина Костић,          

доц. др Гордана Радић, асс. Оливера Миловановић, асс. Тамара Николић, асс. Милена 

Јуришевић и асс. Исидора Стојић. Седници нису присуствовали: проф. др Душан Ђурић - 

руководилац предмета Клиничка фармација 3, проф. др Михајло Јаковљевић - руководиoц 

предмета Фармакоекономија, проф. др Драган Миловановић - руководиоц предмета 

Фармакоепидемиологија, као и тутор проф. др Јасмина Кнежевић. 

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.      Усвајање предлога тема за израду дипломских радова 
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. 
Члановима Већа семестра су презентоване теме Завршних (дипломских) радова. 

Теме су једногласно усвојене.  
 . 
 

ТАЧКА 3. 
Проф. др Владимир Јаковљевић је отворио расправу о трећој тачки дневног реда.  
Доц. Др Иван Јовановић је члановима Већа семестра објаснио процедуру за 

контролу наставе коју ће тутори спроводити у овом семестру.   

Размотрене су молбе студената за надокнаду пропуштене наставе. 
 

Веће деветог семестра Интегрисаних академских студија фармације је завршило са 
радом у 14:00 часова. 

 
 
 
               Записничар                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ВЕЋА                                         
                                                                                                                 СЕМЕСТРА 
 

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

1. Томић Јована 68/2010- одобрена молба за надоканду пропуштене наставе у периоду 
од 29.09.2016- 04.10.2016. као и за период 10.10.2016.- 14.10.2016. 

2. Немања Сојевић – одобрена молба пропуштене наставе за период 12.09.2016.- 
23.09.2016. 

3. Фата Хаџић 81/2012 одобрена молба пропуштене наставе за период 11.10.2016.-
17.10.2016. 
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