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                                                        ЗАПИСНИК 
 

 

 

Са 14. седнице Већа првог и трећег семестра Интегрисаних академских студија 

стоматологије, одржане дана 12. 12. 2016. године у 14:00 часова у сали број 2, у 

просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука. 

Седницу Већа семестра је сазвала и водила проф. др Татјана Кањевац, продекан за 

ИАСС. 

 

Констатовано је да су на седници присутни:  

 

Присутни чланови Већа првог семестра:  
 

1. проф. др Ивана Живановић - Мачужић  

2. проф. др Небојша Здравковић 

3. доц. др Душица Ђорђевић  

4. доц. др Марија Миловановић – тутор  

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

6. доц. др Милица Поповић – тутор 

7. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

Присутни чланови Већа трећег семестра:  

 

1. проф. др  Жељко Мијаиловић  

2. проф. др Слободан Јанковић 

3. проф. др Нела Ђоновић  

4. доц. др Марија Миловановић – тутор 

5. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

6. доц. др Милица Поповић – тутор 

7. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

 

 



 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Владимир Јаковљевић (уместо њега присуствао доц. др Владимир 

Живковић) 

2. проф. др Ирена Танасковић (уместо ње присуствовао проф. др Зоран 

Милосављевић)   

3. проф. др Марина Петровић (уместо ње присуствовала проф. др Јасмина Кнежевић) 

4. проф. др Горан Михајловић (јавила се проф. др Гордана Тончев) 

 

 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. Тијана Вујачић - у својству записничара 

 

 

Проф. др Татјана Кањевац  је отворила седницу и предложила  следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда и записника 

2. Извештаји о одржаној настави 

3. Уџбеници у информаторима предмета 

4. Извештаји тутора 

5. Молбе 

 

 

 

                                                               ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице.  

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом. 

   Наставници су усвојили да термин за полагање тестова задржаног знања, за 

студенте који их нису полагали, буде понедељак, 19.12.2016. у 8:00 часова у сали за 

предавања Завода за стоматологију, Факултета медицинских наука. Потребно је да 

наставници доставе тестове на дан одржавања. 

Договорено је да проф. др Ивана Живановић- Мачужић достави тачне називе оба 

предмета чији је руководилац, број часова предавања и вежби и број ЕСП бодова 

ресорном продекану. 



Проф. др Жељко Мијаиловић је презентовао члановима Већа семестара анализу 

другог модулског теста за предмет Инфективне болести. 

Проф. др Небојша Здравковић је презентовао члановима Већа семестара анализу 

другог модулског теста за предмет Информатика. 

Продекан за ИАСС је подсетила чланове Већа да све техничке неисправности у 

салама за предавања треба да пријаве, и да то могу учинити и на седници Већа семестара. 

 

 

ТАЧКА 3. 

 

Наставницима је приказано који уџбеници се могу тренутно пронаћи у 

факултетској библиотеци, а који се налазе у информаторима предмета. Доста копија 

недостаје, а има и оних у лошем стању за чије санирање је требало да се побрину 

запослени у библиотеци. Наставници могу доставити своје књиге библиотеци на 

скенирање или предложити нове наслове за набавку како би се допунио библиотечки 

фонд. Списак тренутно доступних књига биће прослеђен наставницима. 

 

ТАЧКА 4. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

 Тутор, доц. др Милица Поповић је известила да студенткињи њене менторске групе 

нису уписани бодови у табели праћења, док је у картону уписан тачан број остварених 

поена, за предмет Интерна медицина са педијатријом. 

 

 

ТАЧКА 5. 

 

Одобрене су молбе за надокнаду пропуштене наставе студената Љиљане Радуновић 

и Николете Богојевић. Студентима Павлу Милановићу и Кристини Јовановић нису 

усвојене молбе за надокнаду пропуштене наставе.  

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

Тијана Вујачић                                                  Проф. др Татјана Кањевац                        
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                                                   ЗАПИСНИК 
 

 

Са 14. седнице Већа петог, седмог и деветог семестра Интегрисаних академских 

студија стоматологије, одржане дана 12.12.2016. године у 14:30 часова у сали број 2, у 

просторијама Завода за стоматологију Факултета медицинских наука. 

Седницу Већа семестра је сазвала и водила проф. др Татјана Кањевац, продекан за 

ИАСС. 

 

Констатовано је да су на седници присутни:  

 

Присутни чланови Већа петог семестра:  
 

1. проф. др Милан Мијаиловић 

2. доц. др Милица Поповић – наставник и тутор 

3. доц. др Марија Миловановић – тутор 

4. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

5. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

Присутни чланови Већа седмог семестра:  

 

1. доц. др Марија Миловановић - тутор  

2. доц. др Милица Поповић – наставник и тутор 

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

4. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

Присутни чланови Већа деветог семестра:  

 

1. доц. др Марија Миловановић  - тутор 

2. доц. др Милица Поповић – наставник и тутор 

3. доц. др Милица Боровчанин – тутор 

4. проф. др Татјана Кањевац - ресорни продекан и тутор 

 

 

 



 

 

 

 

Одсутни чланови Већа:  
 

1. проф. др Александра Лукић (јавила се) 

2. доц. др Слободан Лончаревић  

3. доц. др Драган Газивода (послао извештај) 

 

 

 

 

Седници такође присуствовали:  
 

1. доц. др Јелена Тодић 

2. Тијана Вујачић - у својству записничара 

 

 

Проф. др Татјана Кањевац је отворила седницу и предложила је следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање дневног реда и записника 

2. Извештаји о одржаној настави 

3. Уџбеници у информаторима предмета 

4. Извештаји тутора 

5. Молбе 

 

 

                                                                    ТАЧКА 1. 

 

Чланови Већа семестара су једногласно усвојили предложени дневни ред и 

записник са претходне седнице.  

 

 

ТАЧКА 2. 

 

Настава је одржана у складу са силабусом.  

Наставници су усвојили да термин за полагање тестова задржаног знања, за 

студенте који их нису полагали, буде понедељак, 19.12.2016. у 8:00 часова у сали за 

предавања Завода за стоматологију, Факултета медицинских наука. Потребно је да 

наставници доставе тестове на дан одржавања. 

 Настава предмета Максилофацијална хирургија за 14. недељу наставе се одвија на 

Војномедицинској академији. Наредне године неће бити одобрено одржавање наставе на 

Војномедицинској академији с обзиром да се наставник и сарадник са предмета нису 

интересовали око организације студената и превоза. 



 Чланови Већа су увојили да се предавање из предмета Фиксна протетика за 15. 

недељу наставе одржи 26.12. у 10:30 часова уместо 19.12.2016. Вежбе ће се одржати по 

утврђеном распореду. 

 

ТАЧКА 3. 

 

Наставницима је приказано који уџбеници се могу тренутно пронаћи у 

факултетској библиотеци, а који се налазе у информаторима предмета. Доста копија 

недостаје, а има и оних у лошем стању за чије санирање је требало да се побрину 

запослени у библиотеци. Наставници могу доставити своје књиге библиотеци на 

скенирање или предложити нове наслове за набавку како би се допунио библиотечки 

фонд. Списак тренутно доступних књига биће прослеђен наставницима. 

 

 

ТАЧКА 4. 

 

Приликом анализе рада по туторским групама констатовано је да нема већих 

проблема у раду.  

  

 

ТАЧКА 5. 

 

Одобрене су молбе за надокнаду пропуштене наставе студената Милице Ашанин и 

Јелене Јевтић. 

 

 

 

 

                                                                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  ВЕЋА СЕМЕСТРА 

                                                                                 

 

                                                                                                     Продекан ИАСС   
                Записничар         

             

 Тијана Вујачић                                                    Проф. др Татјана Кањевац 
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