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Услед техничких проблема ,,Про-
зора’’ дуго није било међу читаоцима, 
читаву годину. У једну годину стане 
много, а у успешну годину какву 
је имао Факултет медицинских 
наука стане знатан број догађаја, 
од којих се неки могу сматрати и 
историјским, попут ступања на 
дужност новог декана или отварања 
нових, репрезентативних клиничких 
просторија студија стоматологије. И 
још много важних догађаја, Ваших 
достигнућа која не треба да остану 
незабележена у животу Факултета, 
студената, професора, запослених... 
Зато смо се старали да их сачувамо 
од заборава, а на нешто посебно 
нас је обавезивао и овај двадесети, 
јубиларни број. 

,,Прозор’’ као гласило Факултета 
Медицинских наука успоставио је и 
највећи број издања изнео ПР тим 
факултета састављен од студената 
(иницијално шест) који је као такав 
и први у земљи 2005. године основао 
тадашњи декан проф. др Небојша 
Арсенијевић. Они су током година са 
успехом завршавали студије и данас 
су успешни у својим медицинским 
професијама. Њихова машта и труд 
дали су Прозору оквире за дуго 
трајање и хвала им на томе.

... Дакле, пред Вама је цела година 
у животу Факултета медицинских 
наука, и то каква! Те догађаје сада већ 
можемо гледати са мале историјске 
дистанце, а онда се надамо враћању 
у редовну динамику излажења ,,Про-
зора’’ по већ устаљеном реду.

Тај 17. септембар 2012. означио 
је почетак нове школске године за 
студенте интегрисаних академских 
студија Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу. Студенти ви-
ших година, већ добро упознати 
са системом рада и стандардима 
факултета искусно су дочекали своја 
прва предавања у новој школској 
години. Најузбудљивије је нарав-
но било на почетку рада бруцоша, 
прве године. 

Поздрављајући студенте прве 
године Интегрисаних академских 
студија медицине, фармације и 
стоматологије на њиховим првим 
предавањима декан Факултета ме-
дицинских наука проф. др Предраг Чановић  истакао је да су дошли 
на право место, престижну установу за студирање, први факултет у 
земљи који је добио и домаћу и међународну акредитацију. Рекао им је 
да их очекује интензиван рад у савременом систему студирања у коме 
се бодује сваки вид наставне активности, где и један пропуштен дан 
може значити изгубљен корак.

Студенти су добили своје индексе и одштампане семестралне водиче, 
а том приликом упознати су и са добрим делом наставног кадра као и са 
туторским системом рада који се са успехом примењује на факултету.

Факултет медицинских наука у школску 2012/2013. уписао је 96 сту-
дената Интегрисаних академских студија медицине, 84 студента Фарма-
ције, 24 нова студента Стоматологије и сви су уписани за школовање о 
трошку буџета. То је део вишегодишње промишљене уписне политике 
факултета која се између осталог огледа у редукованом броју уписаних 
студената што омогућава квалитетнији рад у мањим групама. 

РЕТРОСП

ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ
2012/2013. ГОДИНЕ

УВОДНИК
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Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 19. октобра 
2012. године свечано је отворио нове клиничке просторије својих Ин-
тегрисаних академских студија стоматологије које се налазе на последњем 
спрату зграде Завода за стоматологију. Нове наставне и здравствене 
капацитете званично је отворила министар здравља у Влади Републике 
Србије проф. др Славица Ђукић-Дејановић уз присуство највиших че-
лника града, Крагујевачког универзитета и великог броја гостију.

Нове, савремено опремљене просторије обезбеђују оп-
тималне услови за квалитетно студирање. Сада 

сваки студент током треће, четврте и пете 
године на вежбама има своје радно место 

односно сопствену стоматолошку 
столицу за рад, изграђене су и оп-

ремљене сале за предавања и 
вежбе на фантомима што 

све омогућава да се са 
студентима ради ин-

дивидуално. У овој 
потпуно новој 

организа-
ционој 

ПЕКТИВА
НОВЕ КЛИНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ 
СТУДИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ

тималне услови за квалитетно студирање. Сада 
сваки студент током треће, четврте и пете

године на вежбама има своје радно место
односно сопствену стоматолошку 

столицу за рад, изграђене су и оп-
ремљене сале за предавања и 

вежбе на фантомима што 
све омогућава да се са 

студентима ради ин-
дивидуално. У овој 

потпуно новој
организа-

ционој 

јединици Факултета медицинских 
наука пружаће се и здравствене услуге 
које до сада нису биле на располагању 
пацијентима у Шумадији.

Укупна вредност инвестиције је 
око 20 милиона динара а средства је 
скоро у потпуности обезбедио Фа-
култет медицинских наука. Пројекат 
је реализован уз свесрдну помоћ 
Града и Универзитета у Крагујевцу. 
Радови су завршени великом дина-
миком за само неколико месеци, уз 
огромне напоре техничке службе и 
осталих запослених на Факултету 
који су скоро све, изузев најфинијих 
занатских радова, урадили сами. 

Само  отварање привукло је велику 
пажњу јавности како због напредности 
пројекта у погледу опремљености 

просторија и динамике крагујевачких 
студија стоматологије тако и као редак 
пример завршавања тако значајног 
пројекта својим средствима, без че-
кања помоћи од државе, поготову у 
времену опште кризе.

Иначе, прве радне активности 
у новим клиничким просторијама 
студија стоматологије забележене су 
са почетком нове школске године - 
18.09.2012. Студенти Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
тако су од почетка школске године 

имали на располагању нове прос-
торије са свим својим могућнос-

тима, а до свечаног отварања 
на објекту су урађени само 

фини завршни радови. 
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На седници Савета Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
одржаној 13.09.2012. за декана је 
изабран проф. др Предраг Чановић, 
редовни професор за ужу научну 
област Инфективне болести. Он 
је на тој дужности наследио проф. 
др Небојшу Арсенијевића који је ту 
дужност обављао од 2005. године. 
Избор је одржан по редовној закон-
ској процедури, мало пре званичног 
истека другог мандата проф. Ар-
сенијевића који је сам предложио 
проф. Чановића за ту дужност. Савет 
Факултета медицинских наука и 
Наставно-научно веће једногла-
сно су подржали предлог тако да 
је проф. Чановић ступио на дужност 
17.09.2012. и то на мандатни период 
од три године. Проф. др Небојша 
Арсенијевић каријеру је наставио 
на захтевној дужности директора 
Клиничког центра Крагујевац. У 
додацима текста можете прочитати 
биографије оба декана као и њихове 
коментаре приликом примопредаје 
дужности.

,,Свако ко прихвати овакву одго-
ворност требало би да побољша или 
поправи наслеђено стање. Ја ћу се 
трудити да још нешто дорадим, али 
веома је тешко обављати овај посао на 
начин како је то рађено до сада. Мој 
велики успех биће уколико одржим 
правац који смо зацртали и не дозво-
лим да се систем који смо мукотрпно 
градили уруши, него да омогућим 
да и даље функционише.’’

Проф. др Предраг Чановић рођен 
је 1959. године у Приштини. Дипло-
мирао је на Медицинском факултету 
у Крагујевцу 1986. године, а лекар-
ски стаж обавио је у КЦ Крагујевац у коме је стално запослен од 1989. 
Специјалистички испит положио је 1992. године са одличним успехом 
на Институту за инфективне и тропске болести у Београду.

За асистента приправника на Медицинском факултету у Крагујевцу, за 
предмет Инфективне болести, изабран је 1990. године. Магистарски рад 
успешно је одбранио 1995. године на Медицинском факултету у Крагује-
вцу и следеће године изабран је у звање асистента. Докторску тезу под 
називом “Пнеумопатије у току морбила, варицеле и инфлуенце” успешно 
је одбранио 1998. године на Медицинском факултету у Крагујевцу. 

За доцента на предмету Инфективне болести изабран је 1999. године, 
а за ванредног професора 2004. године. 

Од 2005. до 2012. године обављао је дужност предекана за наставу на  
Факултету медицинских наука у Крагујевцу.

Спада у ред познатијих српских инфектолога. У својој дугогодишњој 
лекарској пракси увео је низ нових дијагностичких метода на Инфектив-
ној клиници у Крагујевцу.

ПРОФ. ДР ПРЕДРАГ ЧАНОВИЋ

ПРОФ. ДР НЕБОЈША АРСЕНИЈЕВИЋ

ДЕКАН
ФАКУЛТЕТА
МЕДИЦИНСКИХ
НАУКА

,,Промена долази тачно на време 
за једну нову енергију, једну нову 
визију и нови приступ за који знам 
да ће проф. Чановић применити. 

 Као стипендиста Светске здрав-
ствене организације на предлог 
Министарства здравља Републике 
Србије 2002. године завршио је 
мастер студије из области здрав-
ственог менаџмента на ,,Insituto 
superiore di sanita’’ у Риму.

Од 1996. до 2001. био је дирек-
тор Института за јавно здравље у 
Крагујевцу, а у периоду од 1997. до 
2000. обављао је дужност проде-
кана на Медицинском факултету 
у Крагујевцу.

Декан Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу био је од јануара 
2005. до септембра 2012. године 

Члан је више међународних и 
националних медицинских асо-
цијација. 

Он је веома скроман човек, јер сам 
сигуран да ће овај посао радити пер-
фектно, шта више, боље него што 
је до сада рађен.’’

Проф. др Небојша Арсенијевић 
рођен је 1958. године у Крагујевцу. 
Дипломирао је на Медицинском 
факултету Универзитета у Бео-
граду 1982. године. Специјалиста 
је клиничке имунологије од 1989. 
године, а докторску дисертацију из 
области имунологије одбранио је 
1993. године. Академску каријеру 
у наставном процесу Медицинског 
факултета у Крагујевцу започео је 
1984, а од 2001. године редовни је 
професор ФМН на предметима 
Микробиологија и имунологија 
и основи онкологије.
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КРСНА СЛАВА И
ДАН ФАКУЛТЕТА
2012.

медицинских наука. Традиционално 
је додељена и стипендија из Фонда 
,,Проф. др Илија Росић’’ најбољем 
студенту ФМН. Ове године то је Жељко 
Тодоровић, студент шесте године са 
просечном оценом 9,91, а награду је 
доделио проф. др Петар Веселиновић 
са Економског факултета у Крагујевцу, 
члан УО Фонда.

На другом делу церемоније прису-
тне је поздравио проф. др Слободан 
Јанковић, након чега је представљено 
60 нових дипломаца овог програма 
који су дипломирањем стекли звање 
магистра фармације. По први пут 
у историји факултета они су поло-
жили Заклетву фармацеута, која је 
међународно прихваћена, а прочитао 
ју је проф. др Слободан Јанковић. 
Након тога представљени су и 41 нови 
струковни терапеут и 41 струковна 
медицинска сестра и техничар уз 
једног струковног фармацеутског 
техничара. Тога дана промовисано је 

,,Завршили сте тежак факултет и 
на тај начин трасирали свој профе-
сионални пут, пут лекара хуманисте. 
Урадили сте све што је било до Вас. 
Сад је на реду држава, која у Вама 
требе да препозна есенцију и да 
Вам омогући да знања и вештине 
примените овде, у овој земљи, а не 
у разним светским метрополама.

Посао којим ћете се бавити је 
најлепши и најхуманији, а истовре-
мено и најтежи и најодговорнији. 
Много пута ћете се пред болесни-
цима осећати беспомоћним, јер 
лекари су само људи. То Вас не сме 
деморалисати, јер задовољство 
које ћете осетити када болесном 
и беспомоћном човеку помогнете, 
нема цену.’’

,,Трудили смо се да Вам пренесемо 
све што смо знали и умели. Ви сада 
ступате у професионални живот и 
од овог момента треба да понесете 
одговорност да овом друштву вра-
тите оно што сте научили. Треба 
дакле, на сваки начин да помогнете 
да што више људи из овог нашег 
народа оздрави, а што мање оболи, 

На Факултету медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу 08.12.2012. 
свечано су додељене дипломе и на-
граде студентима свих програма 
факултета. Ова церемонија традици-
онално се одржава у делу прославе 
Дана факултета 9. децембра и Крсне 
славе, Светог Алимпија Столпника. 
Свечаност је према обичају одржана 
из два дела у амфитеатру ,,Проф. др 
Милосав Костић’’.

У првом делу, након поздравне 
речи декана, проф. др Предрага Чано-
вића промовисано је 156 дипломаца 
интегрисаних академских студија ме-
дицине који су дипломирањем стекли 
звање доктора медицине. Они су према 
традицији положили Хипократову 
заклетву коју је прочитао најбољи 
дипломац генерације Јован Јовановић 
(просечна оцена 9,71). Затим су до-
дељене награде најбољим студентима 
свих година и студијских програма. 
Златник у јабуци, на дар најбољима, 
још увек је један од симбола Факултета 

КРСНА СЛАВА И
ДАН ФАКУЛТЕТА
2012.
СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА
И НАГРАДА

ИЗ ДЕКАНОВОГ ГОВОРА

ИЗ ГОВОРА ПРОФ. ДР СЛОБОДАНА ЈАНКОВИЋА

и троје нових магистара Факултета 
медицинских наука и двадесет двоје 
нових специјалиста, од којих је један 
са ужом специјализацијом.

Цео тај дан обележила је вео-
ма свечана атмосфера и изузетна 
посећеност догађаја. Комплетне 
церемоније музиком су украсили 
млади уметници, Вања Марковић 
на виолини и Игор Петровић на 
хармоници звуцима класичне, 
филмске музике и танга. Дружење 
на коктелу у ресторану факултета 
био је традиционално леп завршетак 
целодневне светковине.

и да то урадите на што хуманији 
начин.

Ја бих вам рекао три ствари за које 
сматрам да су важне за сваког профе-
сионалца да би сутра био успешан:

1. Ослободите се сујете
2. Останите отворени за учење
3. У сваком пацијенту гледајте истог 

онаквог човека као што сте ви’’
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Факултет медицинских 
наука Универзитета у Кра-
гујевцу 09.12.2012. свечано је 
прославио Дан факултета и 
Крсну славу, Светог Алимпија 
Столпника. Тога дана навр-
шило се тачно 35 година од 
оснивања факултета 1977. 
године. У простору деканата 
госте су дочекивали декан, 
проф. др Предраг Чановић и 

домаћин славе доц. др Иван Јовановић. Дан ФМН и ове године окупио 
је пријатеље куће из многих сфера друштвеног живота, од академских, 
привредних и црквених кругова, до плејаде пензионисаних професора 
и радника факултета. Сечење славског колача обавио је Епископ шу-
мадијски господин Јован уз саслуживање свештенства Саборне цркве 
у Крагујевцу и појање Катедралног октета ,,Свети Роман Мелод’’. На-
кон тога доц. др Иван Јовановић предао је, према обичају, део колача 
наредном домаћину доц. др Срђану Стефановићу.

Свечаном академијом Факултет медицинских наука још једном се 
потрудио да донесе живост у оквирима академизма. Тако је, након 
што је присутне поздравио декан, проф. др Предраг Чановић, на ово-
годишњој свечаности наступила Етно група ,,Завет’’ из  Крагујевца 
која у свом раду негује музичко и културно наслеђе Старе Србије. На 
старим инструментима попут тапана, тарабука, тамбура и окарине уз 
виолину и два женска гласа, они су присутнима представили музику 
из давно заборављених записа.

Славље је традиционално завршено коктелом у ресторану факулте-
та уз опуштено дружење и музику истакнутог градског тамбурашког 
оркестра ,,Крагуји’’.

Текст Заклетве фармацеута која 
је први пут полагана на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу 
08.12. 2012. године на свечаности 
доделе диплома.

ЗАКЛЕТВА ФАРМАЦЕУТА

Обећавам да ћу посветити свој 
живот добробити других људи кроз 
своје занимање фармацеута. То ћу 
учинити на следеће начине:
• мој први циљ биће да олакшам 

патњу болесних;
• применићу сва своја знања, вешти-

не и искуство како би што брже и 
ефикасније дошло до излечења;

• чуваћу тајност свих података о 
личности и здравственом стању 
болесника;

• прихватам доживотну обавезу 
да усавршавам своја професи-
онална знања и вештине;

• придржаваћу се највиших морал-
них и законских принципа;

• прихватаћу и подржаваћу све 
промене које воде побољшању 
лечења болесних људи;

• користићу сва своја знања, вешти-
не и искуство у образовању нових 
генерација фармацеута.

Све наведено прихватам својом 
слободном вољом и уз пуно раз-
умевање одговорности коју имам 
према друштву.

КРСНА СЛАВА

И ДАН ФАКУЛТЕТА
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СПИСАК НАГРАЂЕНИХ СТУДЕНАТА 
(НАЈВЕЋА ПРОСЕЧНА ОЦЕНА

У ШКОЛСКОЈ
2011/2012.
ГОДИНИ)

ИНТЕГРИСАНЕ

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНE 

АКАДЕМСКE СТУДИЈE 

ФАРМАЦИЈЕ

ИНТЕГРИСАНE 

АКАДЕМСКE СТУДИЈE 

СТОМАТОЛОГИЈЕ

ОСНОВНE СТРУКОВНЕ 

СТУДИЈЕ - СТРУКОВНА 

МЕДИЦИНСКА

СЕСТРА / ТЕХНИЧАР

ОСНОВНE

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ -

СТРУКОВНИ ТЕРАПЕУТ

Друга година
1. Радовановић Дејан 9,86
2. Милутиновић Марија 9,86
3. Јоветић Антониа 9,72
4. Влаовић Јелена 9,72
5. Јојић Игор 9,72
Трећа година
1. Павловић Весна 9,92
2. Јаковљевић Јелена 9,92
3. Халупа Татјана 9,83
Четврта година
1. Илић Ирена 9,65
2. Петковић Павле 9,30
3. Јовановић Милица 9,24
4. Деспотовић Ирена 9,24
Пета година
1. Опанчина Валентина 9,78
2. Јанићијевић Катарина 9,74
3. Николић Ивана 9,37
Шеста година
1. Тодоровић Жељко 9,91
2. Голубовић Јелена 9,68
3. Грујовић Данило 9,65
Најбољи дипломац
1. Јовановић Јован 9,71      

Друга година
1. Петковић Аница 9,78
2. Ђуровић Марија 9,56
3. Миливојевић Невена 9,55
Трећа година
1. Милосављевић Милош 10
2. Пејчић Ана 10
3. Кочовић Александар 9,95
Четврта година
1. Ћировић Тијана 9,87
2. Деспотовић Андреа 9,64
3. Вранић Александра 9,55
4. Живадиновић Јована 9,55
Пета година
1. Миланковић Весна 9,15
2. Јовановић Маја 9,02
3. Шћопуловић Сандра 9,02
Најбољи дипломац
1. Вуловић Кристина 9,76

Друга година
1. Гостимировић Јована 10
2. Бановић Александра 9,67
3. Обрадовић Ива 9,67
Трећа година
1. Рајковић Злата 9,39
2. Степовић Милош 9,30
3. Живановић Сузана 9,22
4. Папић Милош 9,22
5. Милентијевић Матија 9,22

Друга година
1. Васић Александра 9,92
2. Брзаковић Јелена 9,85
3. Костовић Јасмина 9,85
Трећа година
1. Ивана Радојчић 9,65
2. Чукић Весна 9,31
3. Јаћимовић Невена 9,04
Најбољи дипломац
1. Сузана Стефановић 9,61

Друга година
1. Ана Јовичић 9,77
2. Зорана Митић 9,77
3. Марија Радовановић 9,38
Трећа година
1. Андријана 

Милосављевић
9,16

2. Бојана Костовић 9,04
Најбољи дипломац
1. Биљана Стевановић 9,22
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РЕВИЈА РАДОВА ,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО’’

СУПЕРФИНАЛЕ МЕДИЦИНИЈАДЕ 2012.
И ПРВЕНСТВО ФМН

У Плавој сали Факултета меди-
цинских наука 07.12.2012. одржана 
је ревија радова ,,Публиковали смо’’ 
која представља сумирање и анализу 
научних активности у претходној 

Факултет медицинских наука у Крагујевцу и Факултетско спортско 
друштво ,,Медицинар’’ организовали су 02. децембра 2012. ,,Суперфи-
нале Медицинијаде 2012.’’ и  Првенство ФМН у стоном тенису и шаху 
поводом Дана факултета и 35 година од његовог оснивања. 

,,Суперфинале Медицинијаде 2012.’’ било је круна 36. Медицинијаде 
одржане у Будви од 9. до 14. маја 2012. на којој је учествовало 14 факул-
тета. У Суперфиналу су учествовала три првопласирана факултета са 
тог такмичења тако да је Факултет медицинских наука угостио Меди-
цинске факултете из Београда и Новог Сада. Такмичења су одржана у 
футсалу, кошарци, баскету, рукомету и одбојци, у мушкој и женској 
конкуренцији. То је била прилика за коначно одмеравање снага и до-
бијање крајњих шампиона. 

На Првенству Факултета медицинских наука у стоном тенису и шаху 
учествовале су екипе факултета Крагујевачког универзитета које су имале 
прилику да покажу своје знање у овим племенитим дисциплинама.

Сва такмичења одржана су у спортској сали Друге крагујевачке 
гимназије и балон сали ,,Артем’’. 

СПОРТ

години и традиционално се одржава 
у данима прославе Дана факултета 
9. децембра.

На ревији је констатован наставак 
позитивног тренда унапређења на-
учно-истраживачких активности и 
представљени су конкретни подаци 
који говоре о резултатима у прет-
ходном периоду. Уобичајено, најви-
ше пажње привукао је податак да је 
Факултет медицинских наука у 2012. 
години имао 168 радова у часописима 
са СЦИ листе. Оно што охрабрује 
је да је укупан импакт-фактор (IF) 
знатно већи него претходних година и 
износи 284,45  као и то радови долазе 

са већег броја катедри. 
Факултет учествује у више међу-

народних истраживачких пројеката 
а на пројектима Министарства за 
науку и технолошки развој за период 
2011-2014. ангажовано је 92 настав-
ника и сарадника са факултета. 
Преглед је заокружен са податком 
да се на факултету тренутно реа-
лизују 32 јуниор пројекта. 

Наставници и сарадници при-
сутни на ревији са интересовањем 
су разменили податке и искуства 
везане за своје радове што ће бити 
од користи пред следећу годину 
научно-истраживачког рада.
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СУПЕРФИНАЛЕ
МЕДИЦИНИЈАДЕ
2012. 
РЕЗУЛТАТИ

Прво место у шаху освојио је 
Факултет медицинских наука, док 
је у стоном тенису прва била екипа 
Факултета инжењерских наука. 

На свечаном отварању у Другој 
крагујевачкој гимназији на парке-
ту су се окупили сви спортисти 
факултета учесника а церемонију 
је обележио наступ фолклорне 
секције студената Факултета меди-
цинских наука која је у сарадњи са 
ансамблом Студентског културног 
центра Крагујевац извела корео-
графију ,,Игре из Старе Србије’’. 
Својим присуством отварање је 
увеличао Милош Срејовић, члан 
УО Спортског савеза Србије, ле-
генда српског спорта као европски 
првак у троскоку 1978. године. 
Манифестацију је званично от-
ворио проф. др Предраг Чановић, 
декан Факултета Медицинских 
наука у Крагујевцу. Захвалнице су 
уручене факултетима учесницима, 

Спорт Утакмица
Друга крагујевачка гимназија
Рукомет (ж) ФМН Кг - МФ Бг 14:12
Рукомет (м) ФМН Кг -  МФ Бг 13:12
Футсал (м) ФМН Кг - МФ Бг 2:6
Футсал (ж) ФМН Кг - МФ Бг 2:1
Балон сала Артем
Кошарка (ж) ФМН Кг - МФ НС 32:28
Баскет (м) МФ НС 1 - МФ Бг 1 

(претколо)
МФ НС 2 - МФ Бг 2 
(претколо)
МФ НС 2 - ФМН Кг 2
(полуфинале)
МФ Бг 1 - ФМН Кг 1 
(полуфинале)
МФ НС 2 - ФМН Кг 1 
(финале)

7:13

13:9

12:6

12:18

15:9

Одбојка (ж) ФМН Кг - МФ НС 0:2 
(21:25, 
21:25)

Одбојка (м) ФМН Кг - МФ НС 2:0 
(25:18, 
25:19)

а посебан тренутак представља-
ло је уручење захвалнице доц. др 
Душици Ђорђевић, руководиоцу 
ФСД ,,Медицинар’’. Она је наиме 
тога дана одиграла своје последње 
такмичарске мечеве за ,,Медици-
нар’’ јер је у претходном периоду 
са успехом завршила докторске 
студије. Захвалницу за изузетан 
доринос раду друштва доделио јој 
је легенда ,,Медицинара’’ проф. 
Мирослав Маџарац. Отварање је 
завршено колом у коме су се наш-
ли и фолклорци и сви присутни 
спортисти.

Такмичења су протекла у доброј 
борби и одличној атмосфери, како 
на терену тако и на трибинама. 
После такмичења дружење је према 
традицији завршено коктелом у 
ресторану Факултета. Све то дало 
је идеју учесницима да оваква 
окупљања буду чешћа и да се ре-
ализују узвратним посетама. 

МЕДИЦИНИЈАДА 2013.

ДРУГО МЕСТО ФМН,
НАЈВЕЋИ УСПЕХ ДО САДА

Медицинијада, најмасовније еду-
кативно-спортско такмичење студе-
ната медицинских наука у региону, 
имала је своје 37. издање у Врњачкој 
бањи, од 6. до 11. маја 2013. 

Студенти Факултета медицин-
ских наука освојили су друго ме-
сто у генералном пласману иза 
Медицинског факултета из Новог 
Сада, а испред београдског Меди-
цинског факултета, што је највећи 
успех Факултетског спортског 
друштва ,Медицинар’’ од осни-
вања. На такмичењу велике тради-
ције, које сваке године окупи и до 
3000 будућих доктора медицине, 
стоматологије, ветеринарске меди-
цине, фармацеута, дефектолога и 
студената здравствене струке, ове 
године учествовало је 93 студента 
Факултета медицинских наука, 
чланова 20 спортских секција 
,,Медицинара’’.
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Поводом одличних резултата 
постигнутих на Медицинијади 
2013. декан Факултета медицинских 
наука, проф. др Предраг Чановић 
приредио је 27.05.2013. пријем за 
спортисте Факултетског спорт-
ског друштва ,,Медицинар’’. Они 

ПРИЈЕМ ЗА СПОРТИСТЕ

Освојено је:
-  шест златних (атлетика мушкар-

ци, шах мушкарци, шах жене, 
стрељаштво жене, рукомет жене, 
кошарка жене)

- три сребрне (стони тенис мушкар-
ци, кошарка мушкарци,

 одбојка жене)
-  и две бронзане медаље (те-

нис мушкарци, стрељаштво 
мушкарци) 

Значајан помак ове године оства-
риле су мушке екипе што је донело и 
побољшање у укупном броју бодова. 
Овогодишњим резултатом наста-
вљен је тренд смањивања бодовне 
разлике у генералном пласману у 
односу на првопласиране, дошло се 
до другог места, сада је само једно 
место остало испред...

37. Медицинијада у Врњачкој 
Бањи остаће запамћена и по некој 
врсти групне организације целокуп-
ног догађаја у којој је одговорност 
за функционисање понело пет фа-
култета али и нико одређено, што 
је произвело читав низ проблема 
у организацији.

Ипак, остаће запамћено да се 
после пет година у Будви, Медици-

нијада вратила у Врњачку Бању што 
је подсетило на многе предности 
одржавања ове манифестације у 
том месту и у Србији генерално. 

су на 37. Медицинијади одржаној 
у Врњачкој Бањи од 6. до 11. маја 
2013. освојили друго место у ге-
нералном пласману иза Медицин-
ског факултета из Новог Сада, а 
испред београдског Медицинског 
факултета. 

Спортисти ,,Медицинара’’ ос-
војили су шест златних, три сребрне 
и две бронзане медаље. Између 
осталих шампиона ФМН истичу 
се кошаркашице, рукометашице 
и атлетичари, међу ,,сребрнима’’ 
кошаркаши и одбојкашице, међу 
бронзанима тенисери итд.
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КОШАРКА
ДЕВОЈКЕ МУШКАРЦИ 

1. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицински факултет у Новом Саду 
2. Медицински факултет у Новом Саду  Факултет медицинских наука у Крагујевцу 
3. Медицински факултет у Београду Стоматолошки факултет у Панчеву

РУКОМЕТ
1. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Медицински факултет у Београду 
2. Медицински факултет у Београду Медицински факултет у Новом Саду  
3. Фармацеутски факултет у Београду Медицински факултет у Нишу

ОДБОЈКА
1. Фармацеутски факултет у Београду Медицински факултет у Београду  
2. Факултет медицинских наука у Крагујевцу  Медицински факултет у Косовској Митровици 
3. Дефектолошки факултет у Београду Медицински факултет у Новом Саду

МАЛИ ФУДБАЛ
1. Фармацеутски факултет у Београду Медицински факултет у Београду 
2. Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду 
3. Дефектолошки факултет у Београду Медицински факултет у Бања Луци  

СТОНИ ТЕНИС
1. Медицински факултет у Бања Луци Медицински факултет у Новом Саду 
2. Медицински факултет у Новом Саду  Факултет медицинских наука у Крагујевцу 
3. Медицински факултет у Београду Медицински факултет у Нишу

ТЕНИС
1. Медицински факултет у Београду  Медицински факултет у Нишу 
2. Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у у Новом Саду 
3. Медицински факултет у Нишу Факултет медицинских наука у Крагујевцу

АТЛЕТИКА - КРОС
1. Медицински факултет у Новом Саду Факултет медицинских наука у Крагујевцу 
2. Медицински факултет у Београду Медицински факултет у Београду 
3. ВМА Медицински факултет у Новом Саду

ПЛИВАЊЕ
1. Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Новом Саду  
2. Фармацеутски факултет у Београду Стоматолошки факултет у Београду 
3. Медицински факултет у Нишу Медицински факултет у Нишу 

СТРЕЉАШТВО
1. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Ветеринарски факултет у Београду 
2. Медицински факултет у Новом Саду Медицински факултет у Београду 
3. Медицински факултет у Нишу Факултет медицинских наука у Крагујевцу

ШАХ 
1. Факултет медицинских наука у Крагујевцу Факултет медицинских наука у Крагујевцу 
2. Медицински факултет у Београду  Медицински факултет у Нишу 
3. Медицински факултет у Новом Саду Ветеринарски факултет у Београду

ПЛАСМАН ЕКИПА
ПО СПОРТОВИМА

Пријем је одржан у ресторану 
Факултета медицинских наука уз 
присуство гостију  и медија. Чести-
тајући спортистима ,,Медицинара’’ 
одличне резултате, проф. др Предраг 

Чановић пожелео им је да и њихови 
академски резултати буду подјед-
нако успешни. На традиционалној 
свечаности уручене су захвалнице, 
међу којима издвајамо оне намењене 

члановима екипа који се опраш-
тају од дреса ,,Медицинара’’. Мало 
славље је према обичају завршено 
коктелом, дружењем и заслуженим 
предахом љубитеља спорта. 
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Студент основних струковних студија (смер физиотерапеут) Факул-
тета медицинских наука Лазар Филиповић освојио је сребрну медаљу у 
паратриатлону на Светском првенству у триатлону одржаном на Новом 
Зеланду од 20. до 22. октобра 2012. Због оштећења вида Филиповић је 
медаљу освојио заједно са својим пилотом и тренером Марком Пав-
ловићем, колегом из Клуба екстремних спортова.

Прво место освојила је Велика Британија, а треће Бразил, чије такми-
чаре су  Филиповић и Павловић претекли у последњих 100 метара 
трчања, финалне етапе триатлона која је уследила након пливања 
и вожње бицикла. У најмасовнијој трци до сада, учествовало је 108 
паратриатлонаца из читавог света. Једну од кључних улога у обезбеђи-
вању услова за одлазак на Светско првенство, одиграо је Факултет 
медицинских наука заједно са Скупштином Града Крагујевца, њеним 
установама и другим донаторима.

Подвиг Филиповића још је већи ако се има у виду да се током при-
према за такмичење озбиљно повредио у саобраћајном удесу када је 
аутомобил налетео на његов бицикл. Том приликом сломио је ребро 
и истегао лигаменте рамена. Филиповић је на сопствену одговорност 
скинуо гипс, отишао на такмичење, наступио, како каже ,,на свежину’’ 
и освојио сребро. Не може а да се не размишља о томе који би крајњи 
резултат био да повреде није било. 

Куриозитет је и да Филиповић у Олимпијској 2012. години није 
наступио на Параолимпијским играма у Лондону и то само због неспо-
разума са Бициклистичким савезом. У превазилажењу те ситуације, 
припремама за Светско првенство и опоравку од повреде још једном 
је имао подршку Факултета медицинских наука, и то кроз ангажовање 
руководства Спортског друштва ,,Медицинар’’ и катедри за Физиоло-
гију и Физикалну медицину и рахабилитацију. 

Лазар је сада већ апсолвент Основних струковних студија, смер 
физиотерапеут што му је врло битно јер сматра да је школовање важан 
сегмент у животу спортиста. Конкретно, његова струка употпуњује му 
спортска знања и олакшава активно бављење спортом.

СВЕТСКО СРЕБРО ЗА
ЛАЗАРА ФИЛИПОВИЋА

Да подсетимо и на следеће, Лазар 
Филиповић је у фебруару 2012. го-
дине заједно са Гораном Николићем, 
колегом из параолимпијског клуба 
,,Јуниор’’ направио несвакидашњи 
подвиг претрчавши десет маратона 
за десет дана на релацији Крагује-
вац-Мостар (421км), у условима 
екстремно хладног времена и ве-
ликих снежних падавина. 
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ИЗЛОЖБЕ НА ФМН

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА

ИВАНА
МИЛАДИНОВИЋА

(Из текста Владимира 

Ранковића у званичном 

каталогу изложбе)

Изложбе у галерији Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
поводом Дана факултета 9. децембра 
постале су традиција, па је свечаним 
отварењем 7. децембра 2012. про-
славу увеличала изложба графика 
Ивана Миладиновића, академског 
уметника из Београда. Он је рођен 
1971. у Лесковцу, а дипломирао је 

1998. на Факултету примењених уметности у Београду, одсек Примењена 
графика, атеље Графика и књига (награда за најуспешнији дипломски 
рад своје генерације). Бави се графиком на традиционалан начин, 
радећи у класичним техникама ду-
боке штампе. Иза њега су бројне 
самосталне изложбе и награде у 
земљи и иностранству.

Изложба у галерији Факултета 
медицинских наука у потпуности је 
представила малу графичку форму 
екслибрис. У питању су цртежи 
малог формата који су у почетку 
служили томе да власник на отмен 
начин обележи власништво над 
својим књигама (на унутрашњим 
страницама), а временом се то 
претворило у засебан уметнички 
правац и предмет пажње колекци-
онара (,,Ex libris’’, лат. буквално- 
,,из књига’’, односно ,,из књига 
власника тог и тог’’).

Уметнички свет Ивана Мила-
диновића спаја мотиве из маште, 
митологије и литературе техникама старих гравера и оком модерног 
уметника. Детаље који се по пракси те графичке технике раде под лупом, 
он црта без ње, мамећи гледаоца да се приближи и удуби у богатство 
његовог света. Публика у галерији Факултета медицинских наука тако 
је могла пажљиво да посматра једну нову естетику на 15  изложених 
радова који су на свој начин променили атмосферу простора.

Стручна јавност дала је одличне 
критике изложби Ивана Миладино-
вића примећујући изузетну реткост 
прилика за сусрет са том уметничком 
формом која се приде појавила у 
таквом ауторском домету. Тиме је 
галерија Факултета медицинских 
наука дала свој мали допринос упо-
тпуњавању ликовне понуде града 
Крагујевца истовремено просла-
вљајући 35 година Факултета.

,,... Иван Миладиновић је изабрао 
вероватно најтежи пут којим умет-
ник данас може поћи. ,,Његово 
ликовно казивање креће се по 
ивици многих опасности’’, али те 
опасности ,,он успева да избегне 
сувереним цртежом, високим до-
метима у реализацији и префиње-
ним естетским ставом’’ изрекао је 
Иванов професор Богдан Кршић. 
Попут научника предан изучавању 
могућности техника бакрописа, 
бакрореза, суве игле и мецотинте 
Иван Миладиновић је тиме само 
омогућио себи као уметнику да се 
упусти у авантуру стварања.

...он открива себе, сопствене 
немире, проналази трагове које 
догађаји око њега остављају... 

И бележи их, ицртава, ецује, 
гравира... и на крају - отискује. Ос-
лобађа их и ослобађа их се. Иван 
Миладиновић, парафразираћу 
италијанског историчара умет-
ности Енца ди Мартина, живи у 
времену у којем живи. А његово 
стваралаштво о том времену, и о 
уметнику самоме – приповеда на 
безвремен начин.

Чини ми се да је у сопственом 
међупростору и међувремену Иван 
Миладиновић пронашао извор 
своје уметности. Његова дела, у 
нескладу са невеликим форматом 
– величанствена, то јесу јер су и 
лична и универзална...’’                                                                                                        

Владимир Ранковић
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ИЗЛОЖБА ФОТОГРАФИЈА
ЗОРАНА ЂОРЂЕВИЋА
У НОЋИ МУЗЕЈА 2013.

Још једна изложба на Факултету медицинских наука отворена је у 
десетој Ноћи музеја 18. маја 2013. У питању је изложба фотографија 
,,Елба и галебови’’ Зорана Ђорђевића, међународно признатог уметни-
ка из Крагујевца, носиоца звања Мајстора фотографије Фото савеза 
Србије и међународног- Екселенција FIAP (Exellence de la Fédération 
Internationale de l’Art Photographique). 

Подстакнут између осталог и простором галерије Факултета меди-
цинских наука Зоран Ђорђевић представио је 12 фотографија, од чега 
њих 11 премијерно, чиме је учињена изузетна част Факултету. На њима 
Зоран Ђорђевић приказује Крагујевац и европске градове - Хамбург, 
Минстер, Амстердам и друге. Како сам каже - ,,све оно што спаја и 
раздваја, људе у њима, снимљено једног наизглед обичног поподнева, 
обичног дана у њиховим животима’’.

Фотографије су настале у периоду 2011 - 2013. године, стручним 
речником речено- снимљене су микс техником, формат 45x30 цм, 
каширано на 60x45 цм. 

Стара добра аналогна фотогра-
фија отворила је тако прозоре свог 
јединственог света на зидовима 
галерије ФМН. Људи и предели, 
тренуци које објектив посебном 
шифром открива оку, садржај су 
дела која надахњују засебно, али 
и на додатни начин гледана као 
композиције.

Посетиоци изложбе уживали су у 
фотографијама гледајући их изблиза, 
а затим на сасвим нов начин пос-
матрајући их у низу, фаворизујући 
испрва групу на једном зиду, а затим 
на другом, у зависности од тога како 
се мењало светло у смирај дана и 
са јачањем сјаја рефлектора.

Колеге професионалци, уметници 
фотографије, анализирали су постав-

ку пуни речи хвале, представници 
медија добијали су информације од 
уметника, док су око њих кружили 
гледаоци свих узраста и образовних 
профила, од уметника по струци до 
уобичајених љубитеља уметности 
и радозналаца. И тако од 18 сати 
до два сата после поноћи колико 
су према обичају отворена врата 
установа у тој ноћи.

Факултет Медицинских наука 
тако је наставио лепу традицију 
учествовања у Ноћи музеја нашавши 
се на тај начин међу 150 установа 
у 68 градова Србије тог 18. маја 
2013, а све укупно- у друштву 40 

Дубровник 2011

Смедерево 2011

земаља Европе, у заједничкој ма-
нифестацији која током једне ноћи 
у рекама окупља људе у потрази за 
лепим, племенитим, новим...
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ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
САРАДЊА ФМН

РАЗМЕНА СТУДЕНАТА

СА МЕДИЦИНСКОМ 
АКАДЕМИЈОМ У 
СМОЛЕНСКУ

ПОСЕТА СЛОВАЧКИХ ФИЗИОЛОГА  

У делу редовне сарадње Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
са Државном медицинском акаде-
мијом у Смоленску, у Крагујевцу је 
од 16. до 27. јула 2012. године бо-
равило девет студената ове руске 
високошколске установе. Они су 
били на летњој пракси у Клиничком 
центру Крагујевац на клиникама 
за педијатрију, интерну медицину 
и хирургију. Групу студената као 
шеф делегације предводила је проф. 
др Татјана Легонкова са катедре за 
педијатрију Академије у Смоленску. 
У истом термину шест студената 
Факултета медицинских наука било 
је на пракси у Смоленску на клини-
кама за фармакологију, имунологију 
и интерну медицину.

Студенте из Русије првог дана 
посете примио је тадашњи декан 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу, проф. др Небојша Арсе-
нијевић. Они су поред испланираног 
стручног програма имали прилику 
да се упознају и са културно-исто-
ријским специфичностима Србије 
па су поред Крагујевца, за време 
свог боравка обишли и манастир 
Студеницу, Задужбину на Опленцу 
и Београд. 

У радној посети Факултету меди-
цинских наука од 20.08. до 23.08.2012. 
боравиле су две научнице са Институ-
та за физиологију и патофизиологију 
Словачке академије наука – проф. 
др Ивета Бернатова и проф. др Има 
Довинова. Прво су 21.08. учествова-
ле у експериментима Лабораторије 
за кардио-васкуларну физиологију 
Института Факултета медицинских 
наука а 22.08. проф. др Ивета Бернатова одржала је у Кабинету за ургентну 
медицину предавање из области свог истраживања. 

Њихова посета део је билатералног пројекта Факултета медицинских 
наука и Института за физиологију и патофизиологију Словачке академије 
наука под називом ,,Ефекат инхибиције ренинских и (про)ренинских 
рецептора на кардиоваскуларни систем са посебним фокусом на гасне 
трансмитере’’. Циљ пројекта је испитивање нових супстанци које утичу 
на систем Ренгин–ангиотензин- алдостерона (РААС) који је један од 
главних механизама за регулацију артеријског крвног притиска. 

Током пројекта чије је планирано време извођења 01.01.2012 - 31.12.2013. 
већ је било више узајамних посета научника обе установе и оне ће се 
наставити до његовог краја. Пројекат укључује заједничке експерименте 
у Крагујевцу и Братислави који ће резултирати заједничким публика-
цијама а у припреми је и велики научни скуп 2013. године у организацији 
две установе (напомена, одржан у јуну 2013. у Ковачици). Уз једног од 
руководилаца пројекта проф. др Владимира Јаковљевића учесници са 
Факултета медицинских наука су и доц. др Душица Ђорђевић и сарад-
ници у настави др Владимир Живковић и др Милена Вулетић. 

Током свог четвородневног боравка у Србији две гошће посетиле су 
Ковачицу, варош у Јужнобанатском округу насељену претежно словач-
ким становништвом, познату у свету по колонији сликара наиваца а 
упознале су се и са лепотама и особеностима Шумадије и Београда.
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УГОВОР О САРАДЊИ 

СА ФАКУЛТЕТОМ ЗА 

СПОРТ И ТУРИЗАМ 

УНИВЕРЗИТЕТА 

ЕДУКОНС

Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу потписао је 15.05.2013. 
године уговор о сарадњи са Фа-
култетом за спорт и туризам Уни-
верзитета Едуконс из Новог Сада. 
Уговор подразумева остваривање 
сарадње у областима образовања, 
науке и истраживања. На основу 
потписаног документа у плану су са-
радња на стварању нових студијских 
програма, спровођење заједничких 
истраживања, размена студената, 
научног и истраживачког кадра, 
организација стручних скупова 
на теме од заједничког интереса, 
потенцијална сарадња у издавачкој 
делатности итд.

У просторијама деканата уговор 
су потписали проф. др Предраг 
Чановић, декан Факултета меди-
цинских наука и проф. др Душан 
Перић, декан Факултета за спорт 
и туризам Универзитета Едуконс 
из Новог Сада.

САРАДЊА СА 

СТОМАТОЛОШКИМ 

ФАКУЛТЕТОМ У 

ПАНЧЕВУ

ПОТПИСАН ПОСЕБНИ 

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

СА МЕДИЦИНСКИМ 

ФАКУЛТЕТОМ

ИЗ ФОЧЕ

Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу озваничио је 20.07.2012. 
сарадњу са Стоматолошким факул-
тетом Универзитета ,,Привредна 
академија’’ у Панчеву у областима 
образовања и научно-истраживачке 
делатности. Сарадња између осталог 
подразумева заједничке активности 
на пројектима, истраживањима, 
развоју и унапређењу наставног 
кадра, као и организацији стручних 
и научних скупова. Меморандумом 
о разумевању потписаним у дека-
нату Факултета медицинских наука 
обухваћени су и учешће наставника 
и сарадника у акредитованим настав-
ним програмима на свим нивоима 
студија, континуирана едукација и 
мобилност студената и наставника. У 
име Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу меморандум је потписао 
тадашњи декан, проф. др Небојша 
Арсенијевић а у име Стоматолошког 
факултета Универзитета ,,Привредна 
академија’’ у Панчеву декан, проф. 
др Михајло Гајић.

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу и Меди-
цински факултет Фоча Универзитета 
у Источном Сарајеву потписали 
су 20.09.2012. године Посебни 
споразум о сарадњи. Документ је 
потписан у деканату Факултета 
медицинских наука и настао је у 
складу са Општим споразумом о 
међууниверзитетској сарадњи из 
2008. године између Универзите-
та у Крагујевцу и Универзитета у 
Источном Сарајеву и жељом обе 
институције за развијањем парт-
нерских односа. Споразум су у име 
две установе потписали декан Фа-
култета медицинских наука проф. 
др Предраг Чановић и декан Ме-
дицинског факултета Фоча проф. 
др Милан Кулић.

Посебни споразум има за 
циљ успостављење, наставак и 
унапређење научне и наставне 
сарадње у областима заједнич-
ких делатности. Неки од видова 
сарадње су међусобне посете, сту-
дијска путовања, консултације и 
размена наставника и сарадника. 
Затим размена студената, публи-
кација и научних информација, 
заједнички рад на научно-истра-
живачким пројектима, израда на-
учних, магистарских и докторских 
радова код другог потписника 
споразума итд.

Сусрет декана два факултета 
протекао је у уобичајено срдачној 
атмосфери и ефикасној комуника-
цији, сада пословичним у односима  
две установе.
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ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА

У БЕОГРАДУ

НАСТУП НА
,,MEDIEXPO’’ 2012.

Факултет медицинских наука организовао је и 2012. године одлазак 
својих студената на Београдски сајам књига. Лепа традиција је одржана 
тако што су за Београд кренула два пуна аутобуса.

Посета је организована 27. 10. 2012, према обичају, последње суботе 
током трајања Сајма, а 102 путника из Крагујевца скоро од самог отварања 
заронила су у море штандова са издањима којима је тешко одолети. ,,На 
мети’’ су била издања најширег спектра, од белетристике до стручне меди-
цинске литературе, а сајамски попусти били су додатно охрабрење за добро 
проучавање понуде. Било да се у потрагу кренуло са јасним планом или 
општом читалачком радозналошћу, већина је пронашла нешто за себе.

57. међународни Београдски сајам књига трајао је од 21. до 28.10.2012. 
године окупивши близу 150 000 посетилаца, а међу њима и крагујевачке 
медицинаре који су захваљујући свом Факултету имали још једну прилику 
да прошире академске видике. Повратак у вечерњим сатима дао је довољан 
оквир за подробно упознавање са овогодишњим издањем Сајма али и за 
опуштање у престоници. Неки су се тако изгубили у царству књига, а неки 
у царству моде преко реке па су имали проблема са повратком у договорено 
време, но посета је напослетку завршена успешно и у доброј вољи.

Факултет медицинских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу представио 
се и на четвртом по реду Сајму ме-
дицине, стоматологије и фармације 
,,MEDIEXPO’’ одржаном од 25. до 27. 
октобра 2012. на ,,Шумадија сајму’’ 
у Крагујевцу. Ова манифестација 
одржавала се паралелно са традици-
оналним Октобарским здравственим 
данима Крагујевца који су 2012. године 
имали своје 37. издање. Факултет ме-
дицинских наука као покровитељ оба 
скупа дао је свој значајан допринос 
учешћем својих научних радника и 
представљањем својих активности 
на сајамском штанду. 

Октобарски здравствени дани 
Крагујевца већ деценијама окупљају 
чланове Српског лекарског друштва 
и друге здравствене раднике у циљу 
унапређења знања, вештина и ставова 
у складу са најновијим сазнањима 
у медицини. Акредитовани су код 
Здравственог савета Србије као До-
маћи конгрес 1. категорије. Централна 

тема скупа 2012. била је ,,Медицина 
у кризним ситуацијама’’.

На сајамском штанду студенти 
интегрисаних академских студија 
медицине, фармације и стоматоло-
гије упознавали су тада посетиоце 

нешто ближе са студијским програ-
мима, издавачком и другим делат-
ностима Факултета медицинских 
наука учествујући у увек пожељним 
сусретима са људима из струке и 
радозналим грађанством.
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ПОГЛАВЉЕ НАШИХ ХИРУРГА 
ОБЈАВЉЕНО У
МЕЂУНАРОДНОМ УЏБЕНИКУ 

ЈАВНА РАСПРАВА НА ФАКУЛТЕТУ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

У књизи ,,Актуелни концепти у генералној грудној хирургији’’ (,,Current 
Concepts in General Th oracic Surgery’’) уредника Луција Кађинија која 
се појавила пред читаоцима почетком децембра 2012. објављено је 
поглавље ,,Торакална траума’’ чији су аутори наставници и сарадници 
Факултета медицинских наука са катедре за хирургију. У питању су 
проф. др Слободан Милисављевић, шеф катедре и сарадници у настави 
на предмету хирургија др Марко Спасић и др Милош Арсенијевић. 

Поглавље је постало доступно у интернет издању књиге, на линку 
http://www.intechopen.com/articles/show/title/thoracic-trauma и бележи 
велики број прегледа и скидања садржаја од стране многих корисника 
и специјализованих портала и блогова.

Прва од четири јавне расправе о 
радним верзијама нацрта Закона о 
заштити права пацијената и Зако-
на о заштити особа са менталним 
сметњама одржана је на Факултету 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу 23.11.2012. године. 
Велики број стручњака, медија и 
заинтересованих потврдио је значај 
скупа одржаног у амфитеатру ,,Проф. 
др Милосав Костић’’. Међу њима су 
били и директори здравствених ус-
танова које гравитирају Клиничком 
центру Крагујевац, представници 
етичких одбора здравствених ус-
танова, представници факултета, 
виших и средњих школа здравс-
твене струке, удружења пацијената 
и други.

Поздрављајући присутне у име 
здравствене заједнице Крагујевца 
и самог Града, проф. др Небојша 
Арсенијевић, директор КЦ Кра-
гујевац, и проф. др Александар 
Живановић, члан Градског већа 
задужен за здравствену заштиту, 
изразили су наду да ће нови закон 
допринети решавању проблема и 
уређењу односа у специфичним 
областима здравства. Присутнима 
се обратила и Наташа Новаковић, 
представник ОЕБС-а, констатујући 

да још увек не постоје адекватни 
закони у датим областима, исто-
времено поздрављајући брзу акцију 
Министарства здравља на њихо-
вом доношењу уз акценат на пуну 
подршку ОЕБС-а.   

Министар здравља у Влади Ре-
публике Србије, проф. др Славица 
Ђукић-Дејановић прва је испред 
Министарства предлагача говорила 
о значају и циљу доношења закона, 
најавивши план активности. Истакла 
је да су у питању закони који ће 

по први пут регулисати поједине 
области у здравству и изразила 
наду да ће сви учесници у јавној 
расправи допринети његовом ква-
литету. Она је рекла да је у питању 
деликатан посао који захтева тим-
ски рад, наводећи примере новина 
које закони носе са собом, попут 
заштитника права пацијената и 
регулисања проблематичних пи-
тања принудних хоспитализација 
и изолација пацијената 

Након излагања министра здра-
вља нацрте закона представиле су 
саветник и помоћник министра 
после чега је уследила дискусија
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ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ НОВЕМБАР 2012.

АКЦИЈА
,,ОСМЕХ НА ДАР’’

АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНОГ 
ДАВАЊА КРВИ 
МАЈ 2012.

На Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 26.11.2012. 
одржана је редовна новембарска акција добровољног давања крви. 
Том приликом сакупљене су 74 јединице крви уз осам кандидата који 
су одбијени из медицинских разлога. Већ је уобичајено да Факултет 
медицинских наука има највећи број давалаца међу факултетима 
Крагујевачког универзитета с тим што је овај факултет тада поправио 
сопствени дотадашњи највећи број који је био 64. Са одбијеним кан-
дидатима, акцији се одазвало укупно 82 даваоца(!).

Акција је према обичају одржана у Кабинету за ургентну медицину а 
студенти су долазили и знатно пре времена распитујући се за почетак 
акције у настојању да долазак ускладе са својим редовним наставним 
обавезама. Куриозитет је да је одзив тада био толики да је при крају 
акције особље Службе за трансфузију крви потпуно неочекивано мо-
рало да враћа кандидате који су тог тренутка долазили јер та Служба 

са људством и техничким ресурсима 
којима располаже може да обра-
ди само ограничен број јединица 
крви у једном дану. Тиме се пред 
организаторима - Црвеним крстом 
Крагујевца, Службом за трансфузију 
крви КЦ Крагујевац и самим Факул-
тетом медицинских наука, појавио 
проблем нове врсте. А то је - како 
обезбедити просторне и временске 
капацитете који ће парирати одзиву 
студената овог факултета.

Традиционална новогодишња 
акција прикупљања помоћи за 
најугроженију децу са територије 
Србије одржана је на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу 
у периоду од 12.12. до 24.12.2012. 
То је била већ седма акција по реду 
и спроводи је први студентски ху-
манитарни фонд ,,Осмех на дар’’ 
који је и основан 2009. године као 
формални наставак те акције и 
то од стране Правног факултета 
Универзитета у Београду и групе 
студената тог факултета. У раду 
фонда учествују студенти свих већих 
факултета Универзитета у Београду 
као и универзитета у Крагујевцу, 
Нишу и Новом Саду.

У акцији су прикупљани слатки-
ши, играчке, наставни материјал и 
друге ствари од којих могу настати 
пакетићи намењени угроженим 
породицама и институцијама које 
брину о сиромашној, болесној и 
деци са инвалидитетом и посебним 
потребама широм Србије, а помоћ 
се могла пружити и куповином 
празничних честитки.

Активисти са кутијама у којима 
се остављају прилози дежурали су 
у холу (галерији) Факултета меди-
цинских наука и планирано је било 
да акција траје до 21. децембра, али 
је због повећаног интересовања 
продужена до 24.12.2012. Упркос 
томе учинак акције био је нешто 
мањи него претходних година 
иако јој се јесу одазвали студен-
ти, наставни кадар и запослени на 
факултету. Ова акција постала је 
једна од лепих традиција Факултета 
чија се симболика појачава њеним 
одвијањем у атмосфери зимских 
празника.

Уобичајена мајска акција добро-
вољног давања крви одржана је 
на Факултету медицинских наука 
29.05.2013. У акцији је прикупљено 
38 јединица крви, а чак 21 давалац 
одбијен је из медицинских разлога, 
што значи да се пријавило укупно 
59 добровољаца чиме је Факултет 
медицинских наука још једном имао 
највећи одзив међу факултетима 
Крагујевачког универзитета. 

Акција је према обичају одржана 
у Кабинету за ургентну медицину 
и као и увек протекла је у одличној 
сарадњи Црвеног крста Крагујевац, 

Службе за трансфузију крви КЦ Кра-
гујевац и Факултета медицинских 
наука. Поново је био приметан јасно 
мањи одзив у мајској акцији што 
постаје редовна појава. Један од узрока 
томе може бити разлика у обавезама 
студената у мају и новембру када 
се акције редовно одржавају. То је 
приметно на свим факултетима па 
остаје питање за организаторе да ли 
је могуће превазићи тај тренд.
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Визитинг професор Факултета медицинских наука проф. др Влади-
мир Штрбак одржао је 31.05. и 01.06.2013. године два предавања у делу 
својих редовних активности на ФМН. Прво предавање 31.05. било је 
намењено студентима интегрисаних аладемских студија фармације, 
а друго, 01.06. студентима докторских академских студија. Проф. др 
Владимир Штрбак шеф је Лабораторије за неурохуморалну регулацију 
Института за експерименталну ендокринологију Словачке академије 
наука и шеф Института за физиологију и патофизиологију Медицин-
ског универзитета Словачке. 

Током своје посете проф. др Штрбак сусрео се и са деканом ФМН 
проф. др Предрагом Чановићем и посетио лабораторије катедре за 

физиологију на 
Институту Факул-
тета медицинских 
наука. Том прили-
ком упознат је и 
са радом недавно 
отворене нове ла-
бораторије у којој 
се врше експери-
ментална испити-
вања из области 
физиологије на-
пора.

ПРЕДАВАЊА ПРОФ. ДР ЖАРКА 
ФИНДЕРЛЕА

ПРЕДАВАЊА
ПРОФ. ДР ВЛАДИМИРА ШТРБАКА

НОВА 
ЛАБОРАТОРИЈА 
НА ИНСТИТУТУ 
ФМН

Визитинг профе-
сор Факултета ме-
дицинских наука 
проф. др Жарко 
Финдерле одржао 
је предавања сту-
дентима ФМН 15. 
и 16. марта 2013. 
Првог дана пре-

давање је било на-
мењено студентима основних студија, а следећег студентима 
последипломских студија на смеру Експериментална и 
примењена физиологија са спортском медицином. 

Проф. др Жарко Финдерле ванредни је професор фи-
зиологије на Медицинском факултету у Љубљани где је 
дипломирао и докторирао, док се током година стручно 
усавршавао у Клиничким центрима у Љубљани и Милво-
кију. Експерт је за хипербаричну физиологију и подводну 
медицину, као и за физиологију микроциркулације. Визи-

тинг професор Факултета медицинских наука постао је 
фебруара 2013. што је наставак вишегодишње успешне 
сарадње. Обостране жеље су да сарадња постане још 

интензивнија, поготову у области хипербаричне физиологије.
Током своје посете проф. др Жарко Финдерле посетио је и лабора-

торије за физиологију на Институту ФМН, а у слободном времену у 
друштву својих домаћина боље се упознао са културно-историјским 
садржајима Шумадије.

На Институту Факултета меди-
цинских наука 15.05.2013. почела 
је са радом нова лабораторија у 
којој ће се вршити експериментална 
испитивања из области физиоло-
гије напора. Овај пионирски екс-
перимент своје врсте дело је екипе 
проф. др Владимира Јаковљевића, 
уз несебичну помоћ шефа Катедре 
за физиологију Факултета спорта 
и физичког васпитања из Ниша, 
проф. др Драгана Радовановића, 
као и шефа Катедре за физиологију 
Факултета за спорт и туризам Уни-
верзитета Едуконс из Новог Сада, 
доц. др Дејана Чубрила.

 
Рад ове лабораторије требало би 

додатно да прошири научни опус 
докторских академских студија 
Факултета медицинских наука, 
превасходно у домену физиоло-
гије напора и постављања нових 
експерименталних модела у овој 
области.
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ПРЕДАВАЊА
ФИНДЕРЛЕА

Визитинг профе-
сор Факултета ме-
дицинских наука 
проф. др Жарко
Финдерле одржао
је предавања сту-
дентима ФМН 15. 
и 16. марта 2013. 
Првог дана пре-

давање је било на-
мењено студентима ос
последипломских ст
примењена физиологи

Проф. др Жарко Ф
зиологије на Медици
дипломирао и докто
усавршавао у Клинич
кију. Експерт је за хи
медицину, као и за фи

тинг професор Фак
фебруара 2013. шт
сарадње. Обостра

б
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ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

НА СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

На Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу 14.03.2013, на Светски 
дан бубрега, одржана је промоција 
нове монографије доц. др Дејана 
Петровића ,,Акутно оштећење бубре-
га у клиничкој пракси’’. Овогодишња 
тема Светског дана бубрега била је 
управо ,,Бубрези за живот: СТОП 
акутном оштећењу бубрега’’.

Говорећи на тему акутног 
оштећења бубрега доц. др Дејан 
Петровић рекао је да je у питању 
велики здравствени проблем, како 
у неразвијеним тако и у развијеним 
земљама света. У последњој деценији 
регистрован је значајан пораст броја 
болесника примљених на болничко 
лечење због акутног оштећења бу-

брега, али и пораст броја болесника 
код којих се акутно оштећење бубрега 
развије у току болничког лечења. 
Истакао је да рано откривање бо-
лесника који имају висок ризик од 
развоја акутног оштећења бубрега, 
правовремена примена одговарајућег 
лечења и адекватно праћење болес-
ника у значајној мери могу спречити 
развој акутног оштећења бубрега, 
смањити стопу смртности, дужину и 
трошкове лечења ових болесника. 

Светски дан бубрега обележава 
се од 2006. године, другог четвртка 
у месецу марту са циљем да повећа 
свест о важности бубрега за цело-
купно здравље и да се у целом свету 
смањи учесталост болести бубрега 
и са њима повезаних болести.

Монографија ,,Акутно оштећење 
бубрега у клиничкој пракси’’ тре-
бало би да помогне лекарима на 
постдипломским студијама и у кли-
ничкој пракси у упознавању са фак-
торима ризика, патофизиолошким 
механизмима, превенцијом и основ-
ним принципима савременог лечења 
акутног оштећења бубрега.       

Придружујући се општим похвала-
ма књизи и аутору проф. др Милета 
Поскурица,  један од рецензената, 
рекао је да монографија обухва-
та практично сва клиничка стања 
повезана са акутним оштећењем 
бубрега, да је систематизована на 
јасан и разумљив начин чиме се 
овај рукопис квалификује као зна-
чајан допринос домаћој стручној 
литетраури из ове области клиничке 
праксе која ће бити занимљива и 
ширем кругу корисника из области 
нефрологије, интерне и ургентне 
медицине.

Промоција је одржана у амфите-
атру Факултета медицинских нау-
ка уз бројне посетиоце из домена 
струке, а на њој су поред аутора и 
проф. др Милете Поскурице активно 
учествовали и остали рецензенти, 
проф. др Светислав Костић, проф. 
др Марина Петровић и проф. др 
Владимир Милорадовић.

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ
ПРОФ. ДР СЛОБОДАНА ПЕСЛЕРА

На Факултету медицинских наука 07.06.2013. приступ-
но предавање на тему “Innate immune response to 
hemorrhagic Arenaviruses” одржао је проф. др 
Слободан Песлер, редовни професор Универ-
зитета у Тексасу.

Проф. Песлер школовање је започео у Пољопри-
вредној и ветеринарској школи у Осијеку, ветерину 
је дипломирао на Лудвиг-Максимилијан Универзитету 
у Минхену где је и докторирао. У области експери-
менталне патологије докторирао је на Медицинском 
факултету у Галвестону Универзитета у Тексасу где 

је данас редовни професор на Катедри за патологију. Од 2005. године директор је На-
ционалне лабораторије за претклиничке студије Медицинског факултета у Галвестону 
Универзитета у Тексасу.

Овим предавањем проф. др Слободан Песлер и практично је постао визитинг про-
фесор Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Предавању у Плавој сали факултета 
присуствовали су бројни студенти, наставници и сарадници, а професора Песлера најавио 
је и званично представио проф. др Миодраг Лукић, светски познат имунолог, професор 
емеритус Факултета медицинских наука.

ступ-
to

у 
итету 
пери-
нском 
су где 
е На-
стону 

про-
ултета 
ајавио

фесор 
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САСТАНАК 
СРПСКОГ 
ФАРМАКОЛОШКОГ 
ДРУШТВА 

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 
УНИВЕРЗИТЕТА

На Факултету медицинских 
наука 22.03.2013. одржан је са-
станак Српског фармаколошког 
друштва. Састанку су присуство-
вали стручњаци из релевантних 
домаћих академских истраживач-
ких средина попут медицинских 
факултета, ВМА, Института за 

Традиционални Дан отворених 
врата Универзитета у Крагујевцу 
одржан је 22.05.2013. у згради Рек-
тората. Ова манифестација из го-
дине у годину има за циљ што бољу 
информисаност средњошколаца - 
будућих студената са могућностима 
факултета Крагујевачког универ-
зитета. У организацији Универзи-
тетског центра за развој каријере и 
саветовање студената још једном 
су на истом месту били окупље-
ни сви факултети Крагујевачког 
универзитета.

Факултет медицинских наука је 
наравно, као и сваке године предста-
вио своје програме у друштву колега 

академаца. Знатан број средњошко-
лаца ,,крстарио’’ је између штандова 
у потрази за факултетом који их ин-
тересује, а позитивно је што је поред 
матураната било и доста ученика 
треће године који су на тај начин 
стекли бољи преглед над битним 
питањима која их чекају.

Програме Факултета медицинских 
наука представљали су студенти 
интегрисаних академских студија 
медицине, фармације и стоматоло-
гије који су у живој дискусији са 

потенцијалним колегама излагали 
предности студирања на ФМН, 
одговарали на сва питања и от-
клањали недоумице, сведочећи 
личним примером о бољицима 
свог факултета.

Цео догађај протекао је у глаткој 
организацији Универзитетског цен-
тра за развој каријере и саветовање 
студената, а концертом класичне 
и филмске музике украсили су га 
студенти Филолошко-уметничког 
факултета.

биолошка истраживања у Београду 
итд. Њихова пажња том приликом 
била је фокусирана на теме из об-
ласти експерименталне и клиничке 
фармакологије, а почетно предавање 
одржао је проф. др Слободан Јан-
ковић са Факултета медицинских 
наука. 

Састанак је имао око 45 учесни-
ка што је одличан одзив за овакве 
прилике и они су се веома похвално 
изразили о квалитету организације 
скупа као и о условима студирања 
на Факултету медицинских наука са 
којима су се том приликом упознали. 
Званичан сусрет био је прилика за 
стицање нових стручних знања али 
и размену искустава и унапређење 
међусобне сарадње.

Овакви састанци Српског фар-
маколошког друштва најчешће се 
организују у Београду али и дру-
гим универзитетским центрима, а 
учесници и чланови друштва махом 
долазе са катедри за фармакологију 
и токсикологију али и сродних дис-
циплина као што су физиологија, 
молекуларна медицина и друге.
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30 ГОДИНА

ПРВИХ ДИПЛОМАЦА ФМН

На Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу 1. јуна 2013. одржан 
је свечани скуп прве генерације 
дипломаца овог факултета поводом 
30 година од завршетка њихових 
студија. Значајан јубилеј био је 
повод и за подсећање на три де-
каде ове историјске генерације и 
високошколске установе чији су 
неизоставан део.

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу почео 
је са радом 9. децембра 1977. са 70 
уписаних студената и то као као 
одељење Медицинског факултета 
Универзитета у Београду са седиштем 
у Крагујевцу. Та прва генерација сту-
дената диплому стиче 
1983. године. Факултет 
добија самосталност 
1986. године и наставља 
рад као Медицински 
факултет Универзитета 
у Крагујевцу. Током го-
дина поступно су усваја-
ни нови студијски про-
грами - постдипломске, 
докторске академске 
студије, фармација, 
стоматологија и основне 
струковне студије, чиме 
је заокружен процес 
обједињавања медицин-
ских наука на факултету 
и зарађено данашње име 
- Факултет медицинских 
наука Универзитета у 
Крагујевцу.

Чланови прве гене-
рације дипломаца фа-
култета показали су се 
као носиоци научне и 

здравствене делатности, како града, 
тако и региона и земље, и истински 
весници онога што ће Факултет 
медицинских наука у Крагујевцу 
постати – а то је једна од пет нај-
бољих научно-истраживачких ин-
ституција у земљи. 

Приликом сусрета, генерацијски 
другови са поносом су се подсећали 
ко је колико далеко догурао и какве 

и непознато, а када су већ почела да 
стижу и прва признања за озбиљност 
целокупног пројекта од старијег, Ме-
дицинског факултета у Београду. Сви 
живописни утисци остали су ипак 
у сенци једног -  а то је јединствено 
другарство које их је одувек везивало 
и још увек везује. 

У име Факултета медицинских 
наука поздравио их је проф. др Не-
бојша Арсенијевић, а ни овај њихов 
сусрет није пропустио Предраг Т. 
Стојановић, први и дугогодишњи 
секретар Факултета медицинских 
наука, који им је како кажу био 
,,као разредни старешина’’. Цео 
догађај изазвао је и поприлично 
интересовање медија, дружење 
у одличном расположењу наста-
вљено је освежењем у ресторану 
Факултета медицинских наука, а 
касније увече наравно и у једном 
крагујевачком ресторану.

су све важне функције обављали и 
обављају у Србији и где год да су 
тренутно. Призвана су сећања и на 
прве, пионирске дане њиховог сту-
дирања и Факултета медицинских 
наука, када је све још увек било ново 
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УПИС 2013.

На Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу током јуна 
и јула 2013. одржан је још један 
успешан уписни рок у прву го-
дину интегрисаних академских 
и основних струковних студија. 

ПРОМОЦИЈA КЊИГЕ

,,СРПСКО СРЦЕ 
ЈОХАНОВО’’ 

На Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу 18. јуна 2013. одржана 
је промоција књиге ,,Српско срце 
Јоханово’’ Веселина П. Џелетовића. 
У питању је роман инспирисан 
истинитом причом о немачком 
аристократи коме бива пресађе-
но срце киднапованог Србина са 
Косова, који је убијен и коме су 
повађени органи у циљу даље тр-
говине. Опседнут судбином човека 
чије срце носи Немац Јохан креће у 
потрагу која ће га одвести до, сада 
познате ,,Жуте куће’’ у Албанији 
и породице несрећног Србина на 
Косову. Сва сазнања, детаљна и 
документована предаје немачкој 
обавештајној служби која са зака-
шњењем објављује те податке.

Роман ,,Српско срце Јоханово’’ 
изазвао је знатно интересовање 
јавности, како књижевне тако и 
шире и политичке, због провока-
тивне и до тада недовољно истра-
жене теме коју обрађује. Дубоко 

подстакнут невероватном причом 
на коју је наишао, Веселин П. Џеле-
товић прво је 2006. године написао 
поему ,,Српско срце Јованово’’, а 
затим ју је на инсистирање вели-
ког броја људи преточио у роман. 
Књига је посвећена ,,свим неста-
лим и киднапованим са простора 
Косова и Метохије’’ и добила је 
специјално признање академије 
,,Иво Андрић’’

 Књигу ,,Српско срце Јоханово’’ 
објавила је издавачка кућа ,,Поета’’, 
доживела је већ 10 издања, преведена 
је на више светских језика, а отворени 
су и преговори за настанак филма по 
њој. У промоцији су учествовали и 
Слободан Росић, менаџер издавач-
ке куће ,,Поета’’ и млада уметница 
Сунчица Стефановић која је извела 
две старе песме са Косова.

Веселин Џелетовић Павлов рођен 
је 1962. године. Члан је Удружења 
књижевника Србије и ИФЈ (Међуна-
родне федерације новинара). Пред-
седник је Удружења писаца ,,Поета’’. 
Објавио је, између осталих, следеће 
књиге: ,,Лепоти твојој дариваћу риме’’, 
,,Последњи српски цар Јован Ненад’’, 
,,Чувари завичаја’’ и ,,Ограма’’.

Промоција је одржана у амфи-
теaтру Факултета медицинских 
наука ,,Проф. др Милосав Костић’’ 
уз присуство грађанства, студена-
та и медија. Присутни су на крају 
промоције одмах набавили свој 
примерак књиге ,,Српско срце Јо-
ханово’’, према обичају са посветом 
аутора, као и друге наслове истог 
писца и исте издавачке куће.

Пријављивање одржано 24, 25. 
и 26. јуна, а на интегрисане ака-
демске студије пријавио се следећи 
број кандидата: медицина- 286 (на 
88 места), фармација- 261 (на 84 
места), стоматологија- 96 (на 24 
места), што је више од три канди-
дата на једно месту у просеку, на 
стоматологији и читавих четири. 
Тиме је на опште задовољство још 
једном потврђен реноме Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
у високом школству Србије.

Упис у прву годину интегрисаних 
академских и основних струков-
них студија одржан је 11, 12. и 15. 
јула када су кандидати који су 
остварили право на упис подно-
сили комплетну документацију. 
Факултет медицинских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу тако је у 
школску 2013/2014. годину у прву 
годину интегрисаних академских 
студија медицине уписао 88 студе-

ната, у прву годину интегрисаних 
академских студија фармације 
84, а интегрисаних академских 
студија стоматологије 25. На оба 
смера основних струковних сту-
дија (струковна медицинска сес-
тра и струковни физиотерапеут) 
уписано је по 44 студента (14 на 
буџету и 30 самофинансирајућих). 
Тиме је успешно завршен још је-
дан циклус у животу Факултета 
медицинских наука и почела је 
сезона заслужених одмора.
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Поштовани,
Молио бих Вас да забраните неа-

декватно облачење женске популације 
у читаоници (мини сукње, шорцићи, 
мајице на бретеле са атрибутима 
на извол’те) јер нас таквим обла-
чењем ометају. Проводимо време у 
читаоници узалуд, уместо да учимо 
ми бленемо. Не треба претварати 
ову установу у манастир али треба 
да се зна ред.

Можда би лакше било да сам не-
нормалан па да ми се то не свиђа. 
Апелујем на ово јер нисам једини 
студент са овим проблемом.

Унапред захвалан
студент фармације

са пуном подршком момчадије 
из читаонице.   

...
Поставите више аутомата за 

воду на факултету!
 Унапред хвала  

...
Господине Небојша,
Имамо проблем са климом у чита-

оници, више греје него што хлади.
Молимо вас да уважите наш 

проблем.
Студенти жељни књиге и 

нових медицинских сазнања
...

Драги ДЕКАНУ,
Молимо вас да уведете апсол-

вентске рокове за болоњце који су 
одслушали шесту годину.

С обзиром да немамо обавезе на 
факултету, глупо је да чекамо де-
цембар како би полагали испите.

Студенти шесте године
...

Слободан Јанковић – светски 
мега цар 

         ...
Ако је могуће уведите могућност ос-

тављања пасоша уместо личне карте 
за узимање књига из библиотеке.

Надам се да ће ово неко прочитати али ја сам се стварно разочарала. 
Како то да тест из хирургије важи само један рок а на свим другим 
испитима важи 3 пута или 6 месеци неизласка. На усменом је велика 
неправда, исмевање, иживљавање, ругање. И боље да ме отера са испита 
него тако. Нек дају уџбеник из ког ћемо спремати испит а не да јури-
мо да учимо из: Максимовићеве књиге, Стевовића, Герзића, ургентна 
стања за хирургију, дечја, презентације сваког професора. Незнам како 
да се ишчупам из овога. Никад ми се овако није догодило. Надам се да 
ће неко стати овоме на пут. Сваке ноћи их сањам, психички више 
није нормално. Не жалим се само ја него и остале колеге и студенти, 
али сви ћуте и трпе. Шта треба ја сад да радим ? На крају ћу изгледа 
почети и да оперишем пацијенте. Не могу да верујем да стигнем до 
краја студија и да ме овако дочекају на овом предмету. Шта сам све 
прошла и које сам предмете полагала никад ми се није догодила оволика 
неправда. На извлачењу кад се више пута извуче исти професор не може 
се променити као на осталим предметима а овамо кажу да не може. 
Верујем да ће се ова ноћна мора завршити.

                     Хвала!
...

МОЛБА
Поштовани декане,
молимо Вас да замените прегореле сијалице (неонке) у читаоници.
Како раније почиње да пада мрак ми немамо адекватно осве-

тљење!
Хвала, и поздрав од студената из читаонице!

...

Све похвале за професора Недељка Манојловића Краљић                                                    
...

Недељко је краљ! 
...

Молба
Поштовани декане,
Захваљујемо Вам се што сте услишили нашу молбу за замену дотраја-

лих неонки у читаоници.
Имамо само једну примедбу јер приликом стављања нових неонки 

у читаоници нису враћени поклопци, те Вас молимо да се што пре 
ти поклопци врате јер је осветљење сада прејако, па доводи до бржег 
замора и бола у очима.

Такође, Вас молимо да истакнете правила читаонице јер поједини 
студенти не поштују на адекватан начин временски ограничену па-
узу, већ оставе ствари (књиге) и одлазе на предавања и вежбе, да би 
се касније вратили после 2-3 сата, и наравно ми студенти који смо 
због велике гужве у читаоници морали да седнемо да учимо, морамо да 
устанемо и ослободимо место како не би дошло до расправе,

                                                                
Унапред захвални ,

                                                                 Студенти из читаонице !

ИЗ ЦРНЕ КУТИЈЕ
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Предавања из хигијене су поучна. Професорка је изузетан предавач 
и стручњак. На жалост, предавања не могу да се испрате због ,,нестр-
пљивих’’ колега од 24 године +

Крајње непоштовање предавача и колега који желе да чују и дошли 
су да нешто науче ! Посебно ми из - друге групе –

Сврха доласка на предавања је 1 поен – жалосно, а не сазнање и морална 
обавеза – нас будућих лекара... По овом примеру се види глобално стање у нашој 
земљи – тако је готово на сваком пољу. Зато не треба да чуди што паметни 
попуштају и одлазе, негде где ће се вредновати знање и квалитет.

...
У мензи нашег факултета никада нема довољно хране. Увек су паузе. 

Учините нешто.
                                     Хвала

...

Драги декане,
Желим да Вам се на овај начин обратим. Ваши подређени радници 

из мензе праве много ретку топлу чоколаду која кошта 75 динара, а 
опште је познато да од 2 кесице (топле чокода у праху) прави 3 шоље 
топле чоколаде. Молим да се то регулише, хоћемо нашу ГУСТУ ТОПЛУ 
ЧОКОЛАДУ.

Студенти I године фармације
...

Овом приликом желим да похвалим следеће асистенте:
Николу Јанковића- статистика
Снежану Радовановић и Светлану Радевић- социјална
Драгана Васиљевића- хигијена
→ стручни, занимљиви, приступачни, нормални, отворени за сарадњу, људи 

који чине да нам ови сувопарни испити буду интересантни и поучни
                                         * студенткиња 6. године *

...

Поштовани декане,у
у читаоници факултета медицинских наука влада хаос, пошто 

млађе генерације студената мисле да лично поседују одређена места 
јер оставе на место пре предавања по 1 презентацију са 2-3 листа из 
којих уче и након тог их нема по 2 и више сата и када се врате праве 
проблем нама који седнемо у међувремену да стварно учимо. Због овако 
бахатог понашања Вас молим овим путем да окачите званично оба-
вештење на читаоницу у коме ћете назначити правила понашања у 
читаоници и навести одређено време (30-45 минута) након кога сту-
дент губи право на место које је ‘’заузео’’, пошто ако то не учините 
може доћи до инцидената у читаоници.

                 
   Унапред захвалан студент VI године

...

Молба декану,
Молимо декана да обезбеди још просторија за учење. Просторија 

намењена за то – читаоница је увек пуна и сва места су заузета. У 
мензи учимо, али за време ручка ни тамо нема места. Када су жуте сале 
слободне, спремачице нас истерују, јер су их већ орибале. Болоња захтева 
константан рад, а имамо много пауза између вежби и предавања. То 
време бисмо искористили за учење, али немамо довољно просторија!

 студенти фармације

Поштовани декане,

Све похвале на досадашњем 
залагању за студенте и указану 
бригу о нама, са тим у вези Вам 
се обраћам како бих Вам предло-
жио да се направи пешачки прелаз 
испред факултета, као и предлог 
да се студентима омогући елек-
тронска пријава испита, јер нас 
има доста који долазимо само на 
испите, па нам и долазак за пријаву 
испита представља додатан тро-
шак. Још бих скренуо пажњу и на 
,,извлачењу’’ на предмету интерна 
медицина (иако сам исти положио!) 
да проф. инсистира на личном при-
суству студента, што су такође 
додатни трошкови студентима 
који путују.

На овом испиту, као нажалост 
и на многим другим,  ,,извлачење’’ 
заказују најчешће у 8:00, при чему 
никада, још једном НИКАДА! не 
почињу са радом у то време!

Хвала на разумевању,
свако добро Вам желим

                                  Александар
...

Драги Декане,

Читаоница медицинског фа-
култета је постала ЦИРКУС. То 
више није место за учење, него за 
причање, пијење кафе, четовање, 
коришћење фејсбука...

МОЛИМО ВАС нађите начина 
да читаоница поново служи ономе 
чему је служила док нас нису препла-
виле генерације ,,новокомпонованих 
студената’’ т.ј. ,,Болоњаца’’.

Забраните и санкционишите:
- уношење хране и кафе
- заузимање места
- коришћење лап-топова за фејс-

бук, чет...
- избаците вишак столица
- учење презентација које чини 

пар листова (то се  може и у хо-
днику)

- ограничите одсуство са места са 
30-45 мин (након тога студент губи 
право на место на коме је био)

                                                     
Унапред захвални

студенти
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Све похвале за асистенткињу Др 
Тању Продовић са епидемиологије. 
Захваљујемо јој се на вежбама које 
је осмислила на квалитетан начин. 
Факултету је потребно што више 
оваквих стручњака и предавача. 
Надамо се да ће и даље остати на 
овом предмету.

31. и 32. група
...

Ово је каубојски факултет !
Само нам узимате паре !
Сваки минус преко се плаћа 1000 

дин а не прелази у плус- којом ло-
гиком? Ако већ дајем паре, хоћу и 
да имам бодове !!!

Ем плаћамо школарину, која је у 
крв скупа, још нам за један изостанак 
преко дозвољеног узимате новац !

Зар није логичније, да нас за наше 
изостанке са вежби, казните узи-
мање бодова, тако нам у старту 
скидате оцену, поштено !

А тек ово што сте увели да се пише 
молба ! Ем плаћамо, још и да вас молимо 
да прихватите новац ! Шоу !

Погледајте мало како су уређени дру-
ги факултети, како у Београду излазе 
у сусрет студентима, а ви чините 
све да нам отежате студије !

...
Све похвале за дечјег хирурга Ивана 

Бубању, професора Нешу из офталмо-
логије и педијатра проф. др Славицу 
Марковић, који су не само велики 
стручњаци, већ пре свега добри људи 
– комплетни лекари и самим тим 
узори другима, поготово студентима 
којима су водили вежбе.

 Студенткиња  VI године
...

Овим путем желим да изразим 
посебну захвалност професору, чо-
веку и хуманисти, на пажњи коју 
ми је указао и посетио ме у болници 
по предавању које је недавно одржао 
у граду коме сам био хоспитализо-
ван. Овај чин издиже човека изнад 
лекара, изнад професора...

Баш у складу са изреком: ‘’Ходај 
међу боговима, али не заборави ход 
обичног човека’’, су дела професора 
Слободана Јанковића.

Хвала Вам на свему професоре.
Ваш бивши студент

СВЕ ПОХВАЛЕ АРСИ НА ВРШЕЊУ СВОЈИХ ДУЖНОСТИ И СПРО-
ВОЂЕЊУ РЕДА НА ФАКУЛТЕТУ

...

Волео бих да неко уважи овај предлог, а верујем да се обраћам и у име 
већине студената.

На практичном делу испита из хирургије било би једино правично 
и исправно да свако од нас извлачи професора код кога ће полагати 
практични! Овако је питање околности под којима ,,припаднемо’’ 
неком од професора?!

...

Много би нам значило ако би у студентску мензу у оквиру деканата 
увели доручак и вечеру. Уколико постоји проблем са радом радника мензе 
у две смене, макар би значио доручак на бонове!

Унапред захвални!
...

У априлском испитном року, испит из предмета - медицинске ста-
тистике и информатике је осмишљен на јасан и концизан начин. 
Задаци су сведени на минималан фонд вештина које студент треба 
да поседује. Асистент Никола Јанковић је крајње коректан, доступан 
за консултације и појашњење било које недоумице у вези ове материје. 
Спреман за сарадњу и помоћ при савлађивању нама можда стране, али 
свакако корисне области. Будимо реални, нема места сујети, компромис 
на виделу -  не штедимо речи хвале!

...

Све похвале за доц. Николу Јанковића са статистике и информатике.
Увек је ту за студенте и труди се да нам све објасни и максимално 

изађе у сусрет.
На испиту је коректан. Остали професори треба да се угледају на 

њега јер да би радио са студентима мораш бити добронамеран и добар 
човек што он и јесте.

Студенти
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