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На Факултету медицинских нау-
ка Универзитета у Крагујевцу 15. и 
16. септембра 2014. почела је нова 
школска година на свим програ-
мима интегрисаних академских 
студија и основних струковних 
студија. Студенти прве године 
интегрисаних академских студија 
фармације и стоматологије своја 
прва предавања имали су 15. сеп-
тембра, а студенти Интегрисаних 
академских студија медицине и 
Основних струковних студија дан 
касније.

Као и сваки почетак школске 
године и овај је донео позитивно 
узбуђење на целом факултету, а 

понајвише наравно 

ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ
ГОДИНЕ
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академских студија медицине и 
Основних струковних студија дан 
касније.

Као и сваки почетак школске 
године и овај је донео позитивно 
узбуђење на целом факултету, а 

понајвише наравно 

међу бруцошима. Студенте прве 
године интегрисаних академских 
студија медицине и стоматологије 
срдачно је поздравио декан Факул-
тета медицинских наука проф. др 
Предраг Чановић упознајући их са 
оним што их очекује кроз студирање 
и са важношћу упорног држања 
корака са обавезама на ФМН. 

Студенте прве године Интегриса-
них академских студија фармације 
поздравио је проф. др Владимир 
Јаковљевић, продекан за наставу на 

овом студијском програму који их 
је упознао са специфичностима и 
предностима студирања фармације 
на ФМН. Студенте Основних стру-
ковних студија и ИАС медицине 
поздравила је проф. др Марина 

Петровић, проде-

кан за наставу овим студијским 
програмима. Она им је изразила 
добродошлицу упознавши их са 
традицијом Факултета и тиме да је 
на њему квалитет критеријум који 
је увек испред квантитета.

Студенти свих студијских програ-
ма приликом својих првих преда-
вања свечано су добили индексе, а 
студенти интегрисаних академских 
студија и одштампане семестралне 
водиче након чега су детаљније 
упознати са туторским системом 
рада и својим туторима. 

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу у прву 
годину интегрисаних академских 
студија за школску 2014/2015. го-
дину уписао је 88 студената меди-
цине, 84 студента фармације и 24 
студента стоматологије. На оба 
програма Основних струковних 
студија (струковна медицинска 
сестра/техничар и струковни 
физиотерапеут) уписано је по 44 
студента, 14 на буџету и 30 само-
финансирајућих.
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Професор Сеирицу Огура са Уни-
верзитета Хосеи у Токију одржао је 
9. септембра 2014. године предавање 
на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу којим је постао визи-
тинг професор ове високошколске 
установе. Тема предавања била је 
,,Еволуција финансирања здрав-
ствене заштите у Јапану - утицај 
старења популације’’ (,,Evolution of 
health care fi nancing in Japan - impact 
of population aging’’). Званични 
сертификат о звању симболично 
је уручио продекан ФМН проф. 
др Владимир Јаковљевић, а госта 
из Јапана представио је проф. др 
Михајло Јаковљевић, руководилац 
здравствене економије и фармако-
економије Факултета.

Професор Сеирицу Огура је 
здравствени економиста са дуго-
годишњом успешном академском 
каријером у Јапану и Сједињеним 
Америчким Државама. У Јапану је 
дуго радио као директор Нацио-
налног центра за економска истра-
живања, а актуелни је руководилац 
Националног центра за старење 
популације у Јапану.

Хосеи Универзитет са својом 135 
година дугом традицијом један је од 
најстаријих и најугледнијих тради-
ционалних универзитета у Јапану. 
Према већини реномираних ранг 
листа овај универзитет је већ дужи 
низ година унутар листе ТОП 20 
најбољих у конкуренцији од око 
девет стотина универзитета, ин-
ститута и високих школа у Јапану. 
Приступно предавање професора 
Огуре одржано је у Плавој сали 
Факултета медицинских наука уз 
нарочиту пажњу наставника и са-
радника ове установе. Томе је поред 

Након интегрисаних академских студија које традиционално по-
чињу нешто раније, 11. октобра 2014. године почела је настава и на 
докторским академским студијама Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. На званичном сусрету у амфитеатру ,,Проф. др Милосав 
Костић’’ окупили су се студенти прве године и њихови предавачи. 
Нове полазнике овог престижног програма први је поздравио проф. 
др Предраг Чановић, декан Факултета медицинских наука који им је 
пожелео срећу целим током студија.

Студенте је затим поздравио проф. др Небојша Арсенијевић који 
им је рекао да један свет остављају иза себе, а да у други ступају - свет 
много озбиљније науке. Он их је укратко провео кроз програм студија 
по годинама и скренуо им пажњу на опасности олаког схватања док-
торских студија, на важност упорног рада и димензије креативности 
у науци.

Докторске академске студије су програм на који је Факултет меди-
цинских наука посебно поносан због показаних домета својих студената 
током времена и зато што је био први факултет у Србији који је увео 
докторске академске студије из области медицине. На то је подсетио 
и проф. Арсенијевић који је био декан управо у том периоду, рекавши 
да је тај пројекат у целој земљи дочекан са великом скепсом, а да су га 
касније сви копирали.

Приликом званичног почетка наставе на докторским академским 
студијама у 2014-2015. години студенти су добили индексе, програм 
наставе у дигиталној форми и симболичне поклоне са инсигнијама 
факултета након чега се одмах приступило првом предавању.

ОДРЖАНО ПРИСТУПНО 
ПРЕДАВАЊЕ ПРОФЕСОРА 

СЕИРИЦУ ОГУРЕ
ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА 
ДОКТОРСКИМ
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

репутације гостујућег професора из 
Јапана допринео и значај саме теме 
предавања. Наиме, у Јапану је као и у 
српском народу присутан идентичан 
дугорочни демографски тренд који 
се подудара и са оним у већини ста-
рећих индустријских нација северне 
хемисфере (опадање плодности, бела 
куга, старење популације и осипање 

радно способног и продуктивног 
становништва) као и тешкоће са 
финансирањем здравствене заш-
тите. Због тога би ово предавање 
и сам ангажман професора Огуре 
на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу могли да оставе дубљи 
траг у широј академској и друштвеној 
заједници Србије.
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На Факултету медицинских наука 
24. октобра 2014. године одржана 
је промоција књиге ,,Клиничка 
хематологија’’. Поред тога што је 
званични уџбеник за основну и 
последипломску наставу, о значају 
ове књиге говори и то што је то 
тек трећи капитални уџбеник у 
историји српске хематологије.

Испред Факултета медицинских 
наука присутне је поздравио про-
декан, доц. др Иван Јовановић, а о 
књизи су говорили проф. др Драго-
мир Марисављевић, главни уредник 
дела и проф. др Небојша Анђелковић, 
председник секције за хематологију 
Српског лекарског друштва. Они 

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ

КЛИНИЧКА 
ХЕМАТОЛОГИЈА

ПОСЕТА МЕЂУНАРОДНОМ КОНГРЕСУ 

ДЕНТАЛНЕ ЕСТЕТИКЕ

су изнели податак да је у раду на 
овој књизи учествовало чак 79 ау-
тора из 25 научноистраживачких 
и клиничких институција Србије, 
практично сва релевантна имена 
српске хематологије. Наведено је да 
иза овог дела стоји огроман рад и 
посвећеност о чему говори и то да су 
се сви аутори, имајући у виду значај 
дела одрекли хонорара да би књига 
својом ценом била приступачна што 
већем броју читалаца. Истакнуто је 

и колико је важно имати овакво дело 
на српском језику у времену када 
су стручњаци углавном осуђени на 
коришћење страних монографија и 
лутање у непрегледном мноштву 
информација на интернету. 

На крају промоције, примерци 
књиге ,,Клиничка хематологија’’ 
званично су уручени Факултету 
медицинских наука и Клиници за 
хематологију Клиничког центра 
Крагујевац.

Студенти завршних година Интегрисаних ака-
демских студија стоматологије Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу са продeканом доц. др 
Татјаном Кањевац, наставницима и сарадницима, 
присуствовали су Међународном конгресу денталне 
естетике који је одржан 15. новембра 2014. године 
у Belexpo центру у Београду.

Богати програм Конгреса обухватио је низ 
предавања признатих међународних стручњака 
из подручја естетике, имплантологије, протетике 
и зубне технике. Такође су биле организоване и 
бројне радионице и демонстрације. Учесници 
конгреса имали су прилику да се информишу о 
примени најсавременијих материјала и техноло-
гија за постизање високих естетских резултата 
код зубних надокнада. Након званичног дела, 
учесници конгреса уживали су у дружењу са ко-
легама, уз квалитетну музику до ситних сати.
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ОТВОРЕН 3D ЦЕНТАР ЗА 

ДИЈАГНОСТИКУ 
НА ИАС СТОМАТОЛОГИЈЕ

Веома битан догађај одиграо се 5. 
новембра 2014. године у просторија-
ма зграде Завода за стоматологију, 
наставно-научне базе Факултета 
медицинских наука за студијски 
програм Интегрисаних академских 
студија стоматологије. Тога дана 
свечано је отворен 3D центар за 
дијагностику - дигитални орто-
пан рендген апарата са опцијама 
панорамског, телерадиографског 
и 3D CBCT радиографисања. Овај 
скенерски апарат за дијагностику 
промена на коштаним структу-
рама главе са својим изузетним 
техничким перформансама спада 
у најсавременије уређаје у региону 
и једне од ретких у Србији.

Поред великог стручног и наста-
вног искорака који је на тај начин 
направљен,  коришћење овог уређаја 
битно је и због тога што ће он са свим 
својим дијагностичким методама 
бити на располагању и грађанима 
који у систему здравствене заштите 
гравитирају Крагујевцу. Цео проје-

кат реализован је у пословично 
квалитетној сарадњи са Заводом за 
стоматологију Крагујевца, а Факул-
тет медицинских је уз велики труд 
остварио ову битну инвестицију 
из сопствених средстава.
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Један од најсвечанијих дана у 
животу сваког факултета је дан 
промоције нових дипломаца, а на 
Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу нови дипломци про-
мовисани су у недељу 7. децембра 
2014. године. Факултет медицинских 
наука ову свечаност традиционално 
спроводи у делу прославе Дана фа-
култета 9. децембра и Крсне славе, 
Светог Алимпија Столпника, па 
тако и ове године, славећи пуних 37 
година постојања. По први пут то 
је учињено у три церемоније, што је 
позитивна нужност када се распо-
лаже са таквим бројем студијских 
програма и нових дипломаца.

Прва свечаност
На првој церемонији промови-

сани су нови дипломци и најбољи 
студенти Интегрисаних академских 

техничара, после чега су награђени 
најбољи студенти по годинама тих 
смерова.

Друга свечаност
На другој церемонији представље-

на је прва група нових дипломаца 
Интегрисаних академских студија 
медицине, они који су дипломирали 
до 1. јуна 2014. године. Присут-
не је поздравио декан Факулте-
та медицинских наука, проф. др 
Предраг Чановић, а након што су 
представљена имена нових доктора 

ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДИПЛОМАЦА И

НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ФМН

студија Фармације и Основних 
струковних студија. Нове магистре 
фармације, њих 86,  поздравио је 
проф. др Владимир Јаковљевић, про-
декан за наставу на Интегрисаним 
академским студијама Фармације и 
за континуирану медицинску еду-
кацију, након чега су сви поименце 
представљени уз велики аплауз. 
Заклетву фармацеута положили 
су уз Тијану Ћировић, најбољег 
дипломца која је завршила студије 
са просечном оценом 9,73 након 
чега су награђени најбољи студенти 
свих година овог студијског про-
грама.

Студенте Основних струков-
них студија поздравила је проф. 
др Марина Петровић продекан 
за наставу на Основним струков-
ним студијама и Интегрисаним 
академским студијама медицине. 
Након тога поздрављена су имена 
36 нових струковних терепаута и 
55 нових медицинских сестара и 
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Заклетву фармацеута положили 
су уз Тијану Ћировић, најбољег 
дипломца која је завршила студије 
са просечном оценом 9,73 након 
чега су награђени најбољи студенти 
свих година овог студијског про-
грама.

Студенте Основних струков-
них студија поздравила је проф. 
др Марина Петровић продекан 
за наставу на Основним струков-
ним студијама и Интегрисаним 
академским студијама медицине. 
Након тога поздрављена су имена 
36 нових струковних терепаута и 
5555555555  нових медицинских сестара и 

медицине, уследио је најсвечанији 
тренутак – полагање Хипократове 
заклетве. Награђени су најбољи 
студенти по годинама овог про-
грама, а своје врло битно место 
на овој церемонији имали су и 
најбољи студенти Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
којима је награде уручила доц. др 
Татјана Кањевац, продекан на овом 
студијском програму.

Трећа свечаност
Дан је крунисан трећом цере-

монијом на којој је представљена 
друга група дипломаца медицине 
(дипломирали након 1. јуна 2014. 
године) и одабра-
но друштво 
– нови ма-
гистри и 
специја-
л и с т и 
факул-
т е т а . 
Присут-
не је та-
к о ђ е 
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СПИСАК НАЈБОЉИХ 

СТУДЕНАТА
У ШКОЛСКОЈ 

2013/2014. ГОДИНИ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
МЕДИЦИНЕ

Презиме и име Просечна оцена 
студија

Друга година
Стојковић Милена 10,00
Милојевић Мирјана 10,00
Потежица Милош 10,00
Симеуновић Вања 10,00
Ћоровић Емина 10,00

Трећа година
Ћоровић  Ирфан 9,92

Четврта година
Милутиновић Марија 9,88
Радовановић Дејан 9,88

Пета година
Јаковљевић Јелена 9,92

Шеста година
Илић Ирена 9,77

Најбољи дипломац
Јанићијевић Катарина 9,81
Опанчина Валентина 9,81

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
ФАРМАЦИЈЕ

Друга година
Миленковић Марија 9,89

Трећа година
Милинковић Милица 9,95

Четврта година
Петковић Аница 9,77

Пета година
Милосављевић Милош 9,98
Пејчић Ана 9,98

Најбољи дипломац
Ћировић Тијана 9,73

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
СТОМАТОЛОГИЈЕ

Друга година
Вујовић Сања 10,00

Трећа година
Томић Ранка 9,41

Четврта година
Гостимировић Јована 9,88

Пета година
Рајковић Злата 9,54
Папић Милош 9,54

ОСНОВНE СТРУКОВНE СТУДИЈЕ

Презиме и име Просечна оцена 
студија

II година Струковни терапеут
Бојана Парлић 9,85

II  година
Струковна медицинска сестра/техничар

Јасмина Љубисављевић  9,92
III година Струковни терапеут

Катарина Ђокић 9,76
III  година

Струковна медицинска сестра/техничар
Јанко Андрејић 9,31
Ана Koстадиновић 9,31

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ
Струковна медицинска сестра/техничар

Јелена Брзаковић 9,53
Владан Вукојевић 9,53

НАЈБОЉИ ДИПЛОМАЦ
Струковни физиотерапеут

Ана Јовичић 9,78
Зорана Митић 9,78

поздравио декан Чановић након 
чега су именом представљени нови 
доктори медицине, који су такође 
положили Хипократову заклет-
ву. Закључно са њима Факултет 
медицинских наука представио је 
тога дана укупно 254 нова доктора 
медицине. Затим су представље-
на два нова магистра и 38 нових 
специјалиста (од тога шест ужа 
специјализација).

Све церемоније музиком су ук-
расили чланови гудачког квартета 
,,Shiny strings’’, млади и талентовани 
крагујевачки музичари са својим 
ведрим виђењем композиција у 
распону од аргентинског танга до 
гудачких обрада светских поп и 
рок стандарда попут ,,Roxanne’’ и 
,,Sunny’’.

Иако повремено у гужви, јер су 
многи очекивано дошли да поделе 
успех својих најмилијих, свечани 
дан Факултета медицинских наука 
протекао је у веселој, достојанстве-

ној и фамилијарној атмосфери. Све 
церемоније пратила су дружења и 
коктели у факултетском ресторану, 
уз честитке и најлепше жеље до не-
ких нових заједничких подухвата и 
достигнућа.
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Факултет медицинских наука 
прославио је 9. децембра 2014. го-
дине Крсну славу, Светог Алимпија 
Столпника и Дан факултета. Као и 
увек, свечарски дан добио је дужну 
важност и за тренутак зауставио 

КРСНА СЛАВА И  ДАН ФАКУЛТЕТА

МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
ужурбану свакодневицу окупивши 
факултетску породицу и пријатеље. 
Све структуре факултета на челу са 
деканом, проф. др Предрагом Ча-
новићем и домаћином славе проф. 
др Дејаном Петровићем дочекале 
су уважене госте из разних крајева 
и области јавног живота, од црк-
ве, преко академске заједнице, до 
привреде и медија. 

Посебну част учинило је при-

Катедралног октета ,,Свети Роман 
Мелод’’. Свечани чин обављен је 
према традицији у деканату, а након 
кратких беседа Његовог преос-
вештенства и домаћина славе, део 
славског колача предат је наред-
ном домаћину, проф. др Драгану 
Чановићу.

Уследила је свечана академија 
у амфитеатру ,,Проф. др Милосав 
Костић’’. На самом почетку прису-
тне је поздравио декан, проф. др 
Предраг Чановић, а онда је дошао 
тренутак за уметнички део вечери. 
Факултет медицинских наука посеб-
ну пажњу поклања избору програма 
за све видове прославе свог Дана, 
а понајвише за своју централну 

п р о -
сла-
в у , 
па 

суство Епископа шумадијског 
господина Јована који је обавио 
резање славског колача уз саслужи-
вање свештенства Саборне цркве у 

Крагујевцу и појање 
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су тако почасни гости ове свечане 
академије били  чланови камер-
ног ансамбла ,,Метаморфозис’’. 
Овај ансамбл, од самог оснивања 
2005. године посвећен је извођењу 
класике и широком распону жа-
нрова уметничке музике, али на 
несвакидашњи, нов и динамичан 
начин. Под вођством оснивача и 

БЕСЕДЕ 

Из беседа Његовог преосвеш-
тенства Епископа шумадијског 
господина Јована и домаћина славе 
проф. др Дејана Петровића

Владика Јован:
,,Поштовани и драги господине 

декане, драги домаћине ове славе, 
дозволите ми да вам у име Црк-
ве Божије у Крагујевцу, односно 
Епархије Шумадијске пожелим 
срећну славу Светога Преподобног 
Алимпија Столпника.

Честитајући вам славу, молим се 
Богу и Преподобном Алимпију да овај 
храм науке буде заиста храм, да се у 
њему са поштовањем живи и ради.

Желим да се заиста на овом факултету стиче наука. Она  нам 
је потребна. Али са науком, са знањем, да се стиче у исто време и 
доброта. Јер по речима апостола Павла – наука (знање) надима, а 
љубав изграђује.

Ја вам желим да буде љубави, мира и слоге свугде, у целом свету 
и роду нашем. 

Да процвета љубав без сенке, нада без поклекнућа, а вера без 
сумње.

Бог вас благословио и свако добро дао.’’

Домаћин славе проф. др Дејан Петровић:
,,... Хтео бих да се захвалим људима који воде факултет на части 

указаној мени и мојој породици, да будемо домаћини ове славе.
Ја слободно могу да кажем да је Факултет моја друга кућа. Пру-

жио ми је могућност да се остваре две моје велике жеље – најпре 
да будем студент овог факултета (и дан данас радим на томе да 

будем што бољи лекар). И друга 
жеља – да једног дана будем и 
наставник на факултету на коме 
сам студирао...

Где су две жеље, ту је и трећа. Ја 
бих на данашњи дан пожелео мом 
сину Александру да се својим 
радом, квалитетом и знањем из-
бори да од следеће године и он 
буде студент овог факултета.

Ове године је мени припала 
част да будем домаћин славе, а 
следеће године ту част има про-
фесор Драган Чановић и његова 
породица и ја му честитам на 
томе.

Ваше преосвештенство, да нам 
дуги низ година благословите 
овај дан.’’

уметничког директора, виолисте 
Саше Мирковића они су извели 
програм посебно посвећен овој 
прилици.

Прослава Крсне славе и Дана 
Факултета медицинских наука према 
традицији је завршена коктелом 
у факултетском ресторану који је 
протекао уз одабрану староградску 
и народну музику, празнично послу-
жење и дружење старих пријатеља. 
Тако је Факултет медицинских на-
ука заокружио прославу 37 година 
постојања младалачки закорачивши 
у тридесет осму.
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АНСАМБЛ 
МЕТАМОРФОЗИС

Камерни ансамбл Метаморфозис 
(Ensemble Metamorphosis) основан је 
2005. године на иницијативу виоли-
сте и уметничког директора Саше 
Мирковића. Ансамбл је од настанка 
посвећен извођењу граничних жа-
нрова уметничке музике, као што 
су нова музика, world music, дела 
која дотичу или садрже елементе 
популарних стилова, али и извођењу 
добро познатих дела западноевропске 
музичке традиције у „новом руху“ – 
у другачијим, новим аранжманима 
и сценским поставкама, који пред-
стављају својеврстан одговор на са-
времени тренутак, укус публике и 
праксу музичког извођења у свету.

Ensemble Metamorphosis јединиствен 
је колектив ових димензија у региону. 
Флексибилни апарат, који у својој 
основи има саставе од гудачког 
квартета до гудачког оркестра, али 
и бројне могућности проширења, и 
то не само експанзијом извођачког 

тела додатим инструментима, већ 
и неконвенционалним средствима, 
као што је употреба електронског 
звука, микстмедија и театарских 
елемената. Све ово омогућава учешће 
ансамбла у широком спектру пројеката 
– од „класичних“ концертних 
наступа до савременог музичког 
театра, од Баха до Пјацоле. Оваква 
отвореност, осим што дозвољава 
презентацију експерименталних дела 
и комплекснијих музичко-сценских 
форми, има за циљ и приближавање 
уметничке музике широј публици.

Од свог оснивања 2005. године, 
ансамбл свира на бројним турнејама, 
на фестивалима и у концертним 

дворанама широм света – Театар 
Тулуз, Филхармонија Есена, Avory 
Fisher Hall Линколн центра, Car-
negie Hall (Њујорк), Walt Disney 
Hall (Лос Анђелес), у дворанама 
Луксембуршке, Чикашке и Израелске 
филхармоније, Опере у Сиднеју, 
Palau de musica (Барселона)...

На њиховом програму одабраном 
за Дан Факултета медицинских 
наука, између осталих нашле су 
се и композиције:

Јохан Пахелбел – Канон у Д-дуру
Антонио Вивалди – Четири годишња 

доба, Зима, други став Largo
Џон Вилијамс – Шиндлерова листа
Горан Бреговић – Танго
Јоханес Брамс – Мађарска игра 

бр. 5 ...

Традиција прослављања Дана факултета и језиком 
уметности настављена је и у данима прославе 37 годи-
на Факултета медицинских наука у Крагујевцу. Овога 
пута представила се млада уметница Ивана Флегар из 
Београда, магистар уметности из области графике чија 
је изложба отворена 5. децембра 2014. у Галерији Факул-
тета медицинских наука. У биографији ове уметнице, 
поред тога што је сарадник на Факултету примењених 
уметности у Београду где тренутно похађа докторске 
студије, издваја се и чињеница да је и криминалиста 
специјалиста јер је завршила специјализацију на Крими-
налистичко-полицијској академији у Београду (Земун). 
Осам њених графика сада се налази на зидовима Галерије 
ФМН, а заједнички им је  централни мотив пожарних 
степеница које су заокупиле пажњу уметнице.  Изложба 
чији је неформални наслов ,,Going up’’, премијерна је 
поставка за Крагујевац и генерално, прво представљање 
ове уметнице у Крагујевцу, што импонује Факултету 
медицинских наука у његовим скромним настојањима 
да делимично допринесе културној понуди града.

Куриозитет ове изложбе је нажалост био и тај да 
уметница није била у могућности да лично присуствује 
отварању услед спортске повреде која захтева озбиљне 

ИЗЛОЖБА ГРАФИКА

ИВАНЕ ФЛЕГАР
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интервенције праћене мировањем. 
Али то се негде и уклапа у живописну 
биографију и динамичну природу 
ове уметнице са којом се можете 
боље упознати у антрфилеу. 

Само отварање обележено је из-
међу осталог интересовањем медија 
и врло посвећене и упућене публике 
– студената Филолошко-уметничког 
факултета из Крагујевца који су 

ИВАНА ФЛЕГАР БИОГРАФИЈА

Ивана Флегар, магистар уметности из области графике и криминалиста 
специјалиста рођена је у Београду 1981. године. 2000. године завршила 
је Школу за дизајн у Београду, а 2005. године дипломирала на Факултету 
примењених уметности (ФПУ) у Београду где је 2009. године магист-
рирала и тренутно похађа Докторске студије. 2013. године завршила је 
специјализацију на Криминалистичко-полицијској академији у Београду 
(Земун). Самостални уметник била је од 2008. до 2012. године, а хонорар-
ни сарадник на ФПУ од 2009. до 2012. године. Од фебруара 2012. године 
запослена је као уметнички сарадник на ФПУ. Члан је УЛУС-а од 2007. и 
УЛУПУДС-а од 2008. године.

Уметничко ангажовање:

-  Три самосталне изложбе у Београду (2014, 2009. и  2008. године);
- Учестовала на тридесет две међународне колективне изложбе у 
иностанству (Италија, Јапан, Шпанија, Пољска, Француска, Уједиње-
но Краљевство - Велика Британија, Република Кина (РОК) - Тајван, 
Индонезија, Босна и Херцеговина) и Србији (Београд, Мајданпек, 
Петровац на Млави, Краљево, Нови Сад, Ужице, Зрењанин, Ниш, 
Горњи Милановац, Панчево).
- Излагала на шездесет три колективне изложбе у двадесет три града 
у Србији.
-  Аутор је графичког решења (дизајна) за 660 корица одштампаних 
књига разних издавача, бројне логотипе, постере, дипломе и друго.

на најдиректнији начин могли да 
се упознају са техникама графике 
које је применила Ивана Флегар, а 
које они управо уче. Графике Иване 
Флегар иначе остају још неко време 
у Галерији ФМН.

Факултет медицинских наука 
већ годинама негује активности 
своје галерије периодичним  из-
ложбама које се смењују са сталном 

поставком слика професора Вида-
на Папића који је дао немерљив 
допринос визуелној еволуцији 
простора факултета. Изложбе 
поводом Дана факултета зато су 
можда и централни део активности 
Галерије ФМН, а за графике Иване 
Флегар свакако се може рећи да су 
на сјајан начин увеличале прославу 
37 година факултета.
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Још један традиционални вид про-
славе Дана Факултета медицинских 
наука, ревија радова ,,Публиковали 
смо’’ одржана је 8. децембра 2014. 
године. Ова ревија представља го-
дишњу сублимацију научног учинка 
ове установе презентовану кроз 
квантитативне и квалитативне па-
раметре, уз анализу онога што се 
крије иза приказаних података и 
пројекцију могућих праваца кре-
тања у наредном периоду. 

РЕВИЈА РАДОВА

Након уводног представљања 
материјала од стране продекана, 
доц. др Ивана Јовановића уследила 
је дискусија, уз запажене критичке 
осврте професора емеритуса Ми-
одрага Лукића и проф. др Небојше 
Арсенијевића.

Ревија радова ,,Публиковали смо’’ 
одржана је у Плавој сали уз знатно 
присуство научника и истражива-
ча Факултета медицинских наука, 
нарочито млађе генерације. 

 ,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО’’
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Прослава 37 година Факултета 
медицинских наука у Крагује-
вцу почела је манифестацијом 
,,Спортски дан 2014.’’ одржаном 
30. новембра 2014. године. Оби-
чај је већ да Факултетско спорт-
ско друштво ,,Медицинар’’ које 
постоји од оснивања факултета 
и сам факултет кроз разне ви-
дове спортских манифестација 
започну вишедневно прослављање 
Дана факултета 9. децембра и 
Крсне славе Светог Алимпија 
Столпника.

Поред факултета домаћина у 
,,Спортском дану 2014.’’ учество-
вали су и Факултетет инжењерских 

СПОРТСКИ ДАН 2014.

наука, Природно - математички 
факултет и крагујевачке рукометне 
и кошаркашке ветеранке. Екипе су 
се такмичиле у кошарци, футсалу, 
одбојци, рукомету, стоном тенису, 
шаху и стрељаштву, а такмичења су 
одржана у Хали ,,Језеро’’, Стреља-
ни ,,Чика Мата’’ и Стонотениском 
клубу ,,ФАКС’’.

Само отварање протекло је у сада 
већ препознатљивом колориту за 
ФМН, уз фанфаре, наступ фолклор-

Факултетског спортског друштва 
,,Медицинар’’.

ног ансамбла ,,Светозар Марковић’’ 
Студентског културног центра 
и обавезно свечано интонирање 
студентске химне и полагање за-
клетве на фер-плеј. ,,Спортски дан 
2014.’’ свечано је отворила проф. 
др Марина Петровић, продекан 
за наставу на Факултету меди-
цинских наука и потпредседник 
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Дан Факултета медицинских наука 
обележен је још једном спортском 
манифестацијом 7. децембра 2014. 
Тек што су истог дана на самом 
факултету промовисани нови 
дипломци, на затвореном базену 
Спортског центра ,,Парк’’ одржано 
је Прво студентско такмичење у 

ПРВО СТУДЕНТСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ

Такмичења су про-
текла у спортској бор-
би, доброј атмосфери 
и дружењу. Резултат 
је био у другом плану, 
а и он је давао пово-
да за задовољство 
организаторима. На 
крају, како и доликује, 
такмичари, домаћи и 

гостујући дружење су наставили на коктелу одржаном 
у факултетском ресторану. 

Део овогодишње прославе Дана факултета у спортском 
сегменту било је и прво Студентско такмичење у пливању 
одржано 7. децембра 2014. на затвореном базену Спортског 
центра ,,Парк’’.

СПОРТСКИ ДАН 2014. РЕЗУЛТАТИ

   Кошарка (м) ФМН - ФИН/ПМФ 58:60

   Кошарка (ж) ФМН - КГ ВЕТЕРАНКЕ 38:26

   Рукомет (м) ФМН - ФИН/ПМФ 14:7

   Рукомет (ж) ФМН – КГ ВЕТЕРАНКЕ 15:18

   Футсал (ж) ФМН - ФИН 7:2

   Футсал (м) ФМН - ФИН 2:3

   Одбојка (ж) ФМН - ПМФ 0:2

   Одбојка (м) ФМН - ПМФ 1:2

Шах (м+ж) ФМН - ПМФ 8:0

Стрељаштво (м) ФМН - ПМФ - ФИН 470:310:223

Стрељаштво (ж) ФМН - ФИН 437:387

Стони тенис (м) ФМН - ФИН 0:3

Стони тенис (ж) ФМН - ФИН 3:0

пливању. Спортисти Факултетског 
спортског друштва ,,Медицинар’’ 
угостили су колеге такмичаре са 
Факултетета инжењерских наука, 
Природно-математичког и Правног 
факултета из Крагујевца. 

Надметање је одржано у поједи-
начним и екипним категоријама, у 
мушкој и женској конкуренцији и 
то у дисциплинама:
1) 50 м краул, 
2) 50 м прсно, 
3) 50 м леђно, 
4) 50 м делфин, 
5) штафета 4 х 50 м мешовито (леђно, 

прсно, делфин, краул).

Део овогодишње прославе Дана 

факултета била је је и приредба 
,,Спортски дан 2014.’’ одржана 30. 
11. 2014. па су спортисти Факултета 
медицинских наука на тај начин 
знатно допринели прослављању 
37 година факултета, радећи оно 
што најбоље знају – такмичећи се, 
славећи спорт и дружење.
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ПРВО СТУДЕНТСКО 

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ

РЕЗУЛТАТИ
50М ДЕЛФИН (М) Време Пласман

Дамјан Јевремовић ФМН Е+П 0:29.41 1.
Александар Вукајловић ПРАВНИ Е+П 0:32.13 2.
Димитрије Николић ФМН Е+П 0:32.40 3.
Владимир Јеринић ПМФ Е+П 0:40.13 4.
Милан Вулета ПРАВНИ Е+П 0:57.09 5.

50М ДЕЛФИН (Ж) Време Пласман
Невена Благојевић ПРАВНИ П 0:43.15 1.
Анђела Уштевић ФМН П 0:43.31 2.
Теодора Матовић ФМН П 0:44.84 3.
Катарина Ђурица ФИН П 0:50.84 4.
Драгана Печеничић ФМН П 0:54.13 5.

50М ПРСНО (М) Време Пласман
Александар Вукајловић ПРАВНИ Е+П 0:40.57 1.
Дамјан Јевремовић ФМН Е+П 0:41.42 2.
Драган Томовић ФИН П 0:45.74 3.
Никола Ђапа ПМФ Е+П 0:46.10 4.
Лазар Безаревић ФМН Е+П 0:49.66 5.

50М ПРСНО (Ж) Време Пласман
Теодора Матовић ФМН П 0:47.12 1.
Милица Благојевић ФИН П 0:50.40 2.
Софија Симовић ФМН П 0:51.40 3.
Надежда Мандић ФМН П 0:52.24 4.
Катарина Ђурица ФИН П 0:53.22 5.
Соња Чекеревац ФМН П 1:05.94 6.
Драгана Печеничић ФМН П 1:07.25 7.

50М ЛЕЂНО (М) Време Пласман
Димитрије Николић ФМН Е+П 0:36.74 1.
Дамјан Јевремовић ФМН Е+П 0:41.02 2.
Милош Миловановић ФМН Е+П 0:44.44 3.
Никола Кастратовић ПМФ Е+П 0:45.29 4.

50М ЛЕЂНО (Ж) Време Пласман
Анђела Уштевић ФМН П 0:44.35 1.
Невена Благојевић ПРАВНИ П 0:44.73 2.
Софија Симовић ФМН П 0:51.56 3.
Надежда Мандић ФМН П 0:53.35 4.
Милена Ћирковић ПРАВНИ П 0:55.09 5.
Соња Чекеревац ФМН П 1:06.81 6.

50М КРАУЛ (М) Време Пласман
Димитрије Николић ФМН Е+П 0:28.73 1.
Лука Цветановић ФИН П 0:31.06 2.
Предраг Ђурђевић ФМН П 0:31.48 3.
Александар Вукајловић ПРАВНИ Е+П 0:31.73 4.
Милош Миловановић ФМН Е+П 0:32.20 5.
Дамјан Јевремовић ФМН Е+П 0:32.20 6.
Владимир Јеринић ПМФ П 0:32.21 7.
Лазар Безаревић ФМН Е+П 0:33.00 8.
Никола Бојовић ПРАВНИ П 0:34.17 9.
Бошко Лаковић ПМФ Е+П 0:34.85 10.
Драган Томовић ФИН П 0:38.53 11.
Влаховић Данило ПРАВНИ Е+П 0:39.41 12.

50М КРАУЛ (Ж) Време Пласман
Теодора Матовић ФМН П 0:36.93 1.
Невена Благојевић ПРАВНИ П 0:37.89 2.
Анђела Уштевић ФМН П 0:38.25 3.
Надежда Мандић ФМН П 0:41.58 4.
Катарина Ђурица ФИН П 0:43.22 5.
Милена Ћирковић ПРАВНИ П 0:49.93 6.
ШТАФЕТА 4 Х 50М МЕШОВИТО  (М) Време Пласман
Факултет медицинских наука 2:32.47 1.
Природно-математички факултет 2:49.97 2.
Правни факултет 3:18.69 3.

ЕКИПНА КОНКУРЕНЦИЈА (М) Бодова Пласман
Факултет медицинских наука 84 1.
Природно-математички факултет 36 2.
Правни факултет 24 3.

Факултет медицинских наука наставио је лепу традицију 
вођења својих студената и запослених на Београдски сајам 
књига. У суботу 1. новембра, према устаљеној пракси пре-
тпоследњег дана Сајма, у смеру Београда кренула су два 
аутобуса. Пристизање у време дневног отварања било је 
прави трeнутак за улазак у прашуму писане речи.

Трагало се у оквиру најширег распона, од стручне литера-
туре преко популарне актуелне белетристике до класика и 
ретких издања. Пошто су сајамске цене у принципу најниже 
могуће на тржишту, простора за цењкање и није баш било, 
али ипак је свако углавном успео да нађе нешто за себе. 

59. издање Београдског сајма књига окупило је рекордан 
број посетилаца и скоро 500 директних и близу хиљаду 
излагача који су били присутни само са издањима. Од от-
варања 26. октобра до затварања 2. новембра био је то још 
једном пулсирајући мравињак књиге и једна од најбитнијих 
културних манифестација у региону.

Целодневна посета екипе Факултета медицинских наука 
завршена је у  планираним вечерњим сатима, у реду, доброј 
атмосфери и са пријатним умором од испуњеног дана. 

ПОСЕТА БЕОГРАДСКОМ

САЈМУ КЊИГА
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У недељу 5. октобра 2014. године 
у Крагујевцу је одржана хуманитар-
но-рекреативна акција ,,За срећније 

Црвени крст Крагујевца сваке 
године традиционално организује 
акцију ,,Селу у походе” за житеље 
најудаљенијих сеоских средина, у 
оквиру које се врше здравствени 
прегледи становника. 

У акцији је учествовао и Фа-
култет медицинских наука, ИАС 
Стоматологије који је у сарадњи са 
са Црвеним крстом и Заводом за 

АКЦИЈА

СЕЛУ У ПОХОДЕ

ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

стоматологију спровео нове етапе 
кампање током којих су обављани 
стоматолошки прегледи деце. У 
четвртак 20. новембра 2014. године 
посећено је село Пајазитово, а 11. 

децембра село Каменица. О значају 
оваквих активности говоре и подаци 
попут оних да основна школа из 
Пајазитова има само седам ученика, 
а школа из Каменице три.

детињство’’. Учешће у овој акцији, 
у сарадњи са Црвеним крстом и 
Заводом за стоматологију, узео је и 

Факултет медицинских наука, сту-
дијски програм Стоматологија. 

Професори, сарадници и студенти 
ФМН-а су од 11 до 12:30 вршили 
преглед зуба деци различитих уз-
раста и пружали потребне савете 
родитељима у вези са правилним 
одржавањем оралне хигијене, сме-
ном зуба и превентивним мерама. 
Заинтересованост и посећеност 
била је велика, а у складу са сло-
ганом ,,Не можемо да променимо 
свет, али можемо једном детету 
поклонити осмех”. 
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Традиционална новогодишња ак-
ција прикупљања помоћи за најуг-
роженију децу са територије Србије 
одржана је још једном на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу. 
Њено трајање планирано је у интер-
валу од 16. до 26. децембра 2014. мада 
је претходних година и продужавано 
због великог интересовања. 

Ово је већ девета 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 се прикупљају 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. Постоји 
и могућност куповине празничних 
честитки на истом месту јер при-
ход иде у исту сврху. Активисти 
са кутијама у којима се остављају 
прилози, дежурали су према оби-
чају у холу (галерији) Факултета 
медицинских наука радним данима 
од 10 до 14 сати што је дало при-
лику запосленима, студентима и 

На Факултету медицинских наука у Крагујевцу 26. новембра 2014. 
године одржана је акција добровољног давања крви. Овога пута при-
купљена је 41 јединица крви, а осам давалаца одбијено је из медицин-
ских тазлога. Куриозитет овог одржавања акције је тај што је најмање 
двадесетак давалаца морало да буде враћено због недостатка кеса за 
женске даваоце. 

Упркос томе, екипе Црвеног крста Крагујевца и Службе за трансфу-
зију крви КЦ Крагујевац врло су задовољне резултатима акције па је 
Факултет медицинских наука још једном имао највећи број давалаца 
међу факултетима Крагујевачког Универзитета. Акција је према обичају 
одржана у Кабинету за ургентну медицину, од 10 до 14 сати.

Организатори акције - Факултет медицинских наука, Црвени крст 
Крагујевца и Служба за трансфузију крви КЦ Крагујевац упућују ,,Велико 
хвала’’ студентима и запосленима ФМН-а на исказаном ентузијазму и 
пожртвованости у заједничком хуманитарном напору.

Када се мало боље погледа запази се да даваоци крви са Факултета 
медицинских наука праве традицију и од пробијања баријера у одржа-
вању те акције. Прво је једном приликом просторија за давање била мала 
у односу на број давалаца који се одазвао. Другом приликом Служба 
за трансфузију крви није могла да обради толики број јединица крви 
у времену предвиђеном за акцију у односу на то колико давалаца се 
одазвало. И овом последњом приликом, остало се без довољног броја 
кеса за женске даваоце. Боље би наравно било да се ти лимити нису 
појавили, али ако ништа друго и ти пехови су охрабрујућа информација 
у погледу односа студената и запослених са Факултета медицинских 
наука према тој хуманитарној акцији.

УСПЕШНА АКЦИЈА

ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ 

АКЦИЈА

,,ОСМЕХ НА ДАР’’ 2014. 

пролазницима да се према могућ-
ностима укључе у акцију.

Ова акција постала је једна од 
лепих традиција Факултета чија 
се симболика појачава њеним 

одвијањем у атмосфери долазећих 
празника што представља праву 
прилику да се макар мало улепша 
стварност онима који су имали 
мање среће.



23. ПРОЗОР / ДЕЦЕМБАР / 2014.18

P
R
O
Z
O
R

...

(Написано на пријави за полагање испита)

Ово је пријава на којој сам хтео да напишем да пријављујем дерматове-
нерологију, у 3. јесењем року, али ви сте одобрили само за интерну 2...

А како то може?
Јел ви то делите студенте на оне којима треба услов и на оне друге?
Није у реду само за интерну 2, ако је рок, онда је рок за све испите.
Зашто смо онда сви скупљали потписе, да би нас ви сад делили???
(ову пријаву вам поклањам, уз школарину)

...

Свака част служби за фармацију
Брат студира у БГ, ужас. Ефикасни 
Све похвале. Чистоћа факултета за пример. Само нам уведите ел. 

плаћање обавеза.
 - фармацеут -

...

Више меса у кантини!
...

Велики поздрав нашој драгој Јелени, све најбоље!
дипломци фармације

...

ИЗ ЦРНЕ КУТИЈЕ
Напомена: сви записи објављују се онако како су написани, у интегралном 

облику, без исправки граматичког, правописног или стилског типа
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