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Нова школска 2015/2016. година 
званично је почела на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу 
14. септембра 2015. године. Бру-
цошима интегрисаних академских 
студија и Основних струковних 
студија свечано су предати индекси 
и упућени су на прва предавања.

Према направљеном распореду, 
14. септембра први су на студије 
ступили студенти Интегрисаних 
академских студија фармације и 
стоматологије. Бруцоше фармације 
у амфитеатру је поздравио и у њи-
хове будуће обавезе упутио проф. 
др Владимир Јаковљевић продекан 
за ИАС фармације. Будуће докторе 
стоматологије у Зеленој сали поз-
дравила је доц. др Татјана Кањевац 
продекан за ИАС стоматологије.

Следећег дана, 15. септембра свој 
пут на ФМН започели су студенти 

ПОЧЕТАК
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

прве године Интегрисаних академ-
ских студија медицине и Основних 
струковних студија. Медицинаре 
су у амфитеатру поздравили декан 
ФМН, проф. др Предраг Чановић 
и продекан за реформу наставе, 
доц. др Иван Јовановић. Студен-
ти Основних струковних студија 
индексе су званично добили у сали 
Интерне клинике Клиничког центра 
Крагујевац уз добродошлицу проф. 
др Марине Петровић продекана за 
Основне струковне студије.

Сви студенти прве године уз 
индексе су добили и одштампане 
семестралне водиче, а студенти 
интегрисаних академских студија 
том приликом упознати су и са 
својим туторима и генерално са 
туторским системом рада 
по коме је ФМН 

препознатљив. Декан и продекани 
бруцошима су од срца пожелели 
срећу током целих студија али их 
и упозорили на врло динамичан и 
згуснут програм рада који не оста-
вља пуно слободног времена али 
истовремено и награђује посвећене. 

Факултет медицинских наука 
је на прву годину студија школске 
2015/2016. године уписао 90 студе-
ната ИАС медицине, 84 студента 
ИАС фармације, 25 студената ИАС 
стоматологије и по 44 студента оба 
програма Основних струковних 
студија (струковна медицинска 
сестра/техничар и струковни фи-
зиотерапеут).

ПОЧЕТАК
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
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Гост Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу у периоду од 
23. до 30. септембра 2015. године 
био је др Јан Собчињски са Меди-
цинског универзитета у Лублину 
у Пољској. Током свог боравка др 
Собчињски имао је више састанака 
са наставницима и сарадницима 

На Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу 10. октобра 
2015. године почела је настава на 

ГОСТОВАЊЕ ДР ЈАНА СОБЧИЊСКОГ НА ФМН

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА 
ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

3333

Докторским академским студијама 
за школску 2015/2016. годину. У 
амфитеатру ,,Проф. др Милосав 

Костић‘‘ окупила се нова генера-
ција овог престижног студијског 
програма на почетку нове етапе 
свог научног и стручног развоја. 

Потенцијалне докторе наука поз-
дравили су декан Факултета меди-
цинских наука, проф. др Предраг 
Чановић и ректор Универзитета 
у Крагујевцу, проф. др Небојша 
Арсенијевић који је одржао и прво 
предавање. Они су им скренули 
пажњу на озбиљност посла који 
их чека, рекавши им да се он ни 
по чему не може упоредити са 
оним што су до сада прошли, да 
се никако не може мерити пуким 
метрима прочитаних књига, већ да 
је у питању непрестано тражење 
свог јединственог пута.

Нови студенти прве године Док-
торских академских студија добили 
су том приликом своје индексе уз 
симболичне и практичне поклоне 
факултета. Факултет медицинских 
наука у Крагујевцу први је факул-
тет у Србији који је акредитовао 
докторске академске студије из 
области медицине и посебно је 
поносан на тај студијски програм.

ФМН, нарочито са Интегрисаних 
академских студија фармације, а 24. 
септембра одржао је и предавање 
у Плавој сали за наставни кадар и 
студенте.

Др Јан Собчињски дипломи-
рао је на Фармацеутском факул-
тету Медицинског универзитета у 

Лублину, а докторирао на 
Природно-математич-
ком факултету Уни-
верзитета у Ослу. И 
професионалну ка-
ријеру градио је на 
ове две високош-
колске установе, а 
тренутно је асис-
тент на Катедри за 
примењену фармацију 
Фармацеутског факул-
тета Медицинског уни-
верзитета у Лублину.

Током своје посете 
др Собчињски упоз-
нао се и са историјом 
и појединим знаме-
нитостима Србије и 
Шумадије, а имао је 
пријем и код декана 
Факултета медицин-
ских наука проф. др 
Предрага Чановића.
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КРСНА СЛАВА
И ДАН ФАКУЛТЕТА

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу про-
славио је 9. децембра 2015. Крсну 
славу, Светог Алимпија Столпника 
и Дан факултета. Најсвечанији дан 
у животу овог факултета поред 
дана промоције нових диплома-
ца, протекао је у традиционално 
празничном расположењу за ову 
установу. Био је то нерадан дан 
у потпуној служби прослављања 
датума када је овај факултет по-
чео са радом 1977. године и свеца 
заштитника ове куће.

Протокол је предвидео пријем 
гостију у поподневним часовима, 
а светковина Факултета медицин-
ских наука окупила је и ове године 
академско братство из Србије и 
окружења, пријатеље и сараднике 
из привреде, цркве, војске и других 
области друштва. Госте су пре свих 
поздрављали декан факултета, проф. 
др Предраг Чановић и домаћин 
славе, проф. др Драган Чановић. 
Чин резања славског колача обавио 
је епископ шумадијски господин 
Јован са свештенством Саборне 

цркве у Крагујевцу, након чега је, 
према традицији, домаћин славе 
предао део колача наредном до-
маћину, проф. др Марку Фолићу.

Уследила је свечана академија 
у амфитеатру ,,Проф. др Милосав 
Костић’’. На самом почетку говор 
је одржао декан, проф. др Пред-
раг Чановић после чега је уследио 
уметнички програм. Само за ову 
прилику и Факултет медицинских 

наука мешовита група уметника 
припремила је музичко-сценску 
целину у коме су своје место нашли и 
популарна класика и традиционална 
музика и одабрани поетско-прозни 
делови, од којих су највећу пажњу 
привукли одломци из књиге ,,Мој 
Деда Мијаило: Приче из србског 
опанка’’, аутора Саше Живановића.

Након свечане академије дружење 
је настављено на традиционалном 
коктелу у факултетском ресторану. 
Пријатељска атмосфера, староград-
ска музика и одабрано послужење 
учинили су да дружење на крају 
овог дана потраје без журбе и на 
опште задовољство. Овом просла-
вом Факултет медицинских наука 
у Крагујевцу заокружио је дане 
славља и пуних 38 година постојања.
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Као ретко кад програм свечане 
академије за Славу и Дан факул-
тета ФМН окупио је уметнике из 
различитих уметности и жанро-
ва који су изазвали интересовање 
публике па је ово прилика да буду 
и детаљније представљени:
Хармоника: Бојан Јовановић, маги-

стар хармонике, уметник који је 
школовање и каријеру годинама 
градио у Русији. 

Гитара: Саша Несторовић, препозна-
тљив по класичном и фламенко 
стилу, педагог који је велики број 
крагујевачких гитариста извео 
на пут.

Тамбура: Дејан Чекановић, профе-
сор етномузикологије, посвећени 
трагач за аутентичним српским 
музичким записима из прошло-
сти и покретач више ансамбала 
традиционалне музике.

Бас гитара: Звонко Туцаковић, добро 
познат у музичким круговима 
као изузетан инструменталиста.

Глумац: Милош Крстовић, дугого-
дишњи носилац репертоара Кња-
жевско-српског театра иако још 
увек спада у ред млађих глумаца.

Изведени су текстови: 
Песма ,,Ако’’ Радјарда Киплинга, 

планетарно позната, у неким анто-
логијама проглашавана и најлепшом 
песмом свих времена.

Одломци из књиге ,,Мој Деда 
Мијаило: Приче из србског опанка’’, 
аутора Саше Живановића, који су 
привукли највећу пажњу својом 
аутентичношћу и непосредношћу.

На крају програма изговорена 
је једна класична српска здравица.

ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ 

АКАДЕМИЈЕ

Један од најсвечанијих дана у 
животу сваког факултета, дан про-
моције нових дипломаца, који је 
за Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу традиционално и део 
прославе Дана факултета, овога пута 
је уприличен 5. децембра 2015, и то 
са церемонијама у три термина јер 
број студијских програма и дипло-
маца то изискују. Све свечаности 
одржане су у амфитеатру ,,Проф. 
др Милосав Костић‘‘ уз сваки пут 
пуну просторију нових дипломаца, 
награђених студената и њихових 
најближих.

Прва свечаност
На првој церемонији промо-

висани су нови магистри фар-
мације и дипломци Основних 
струковних студија. Дипломце и 
награђене студенте Интегрисаних 
академских студија фармације 
прво је поздравио продекан за 
овај студијски програм, проф. др 
Владимир Јаковљевић. Затим су 
прочитана имена нових магистара 

ПРОМОЦИЈА НОВИХ 
ДИПЛОМАЦА И
НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА 

фармације, њих 99, након чега су 
положили заклетву фармацеу-
та, коју је прочитала Ана Пејчић, 
најбољи дипломац генерације са 
просечном оценом 9,96, после 
чега су представљени најбољи 
студенти Фармације по годинама. 
Студенте Основних струковних 
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студија поздравила је потом проф. 
др Марина Петровић, продекан 
овог студијског програма након 
чега су представљена имена 31 
новог струковног физиотерапеута 
и 45 нових струковних сестара и 
техничара, да би затим били пред-
стављени и најбољи студенти по 
годинама. Најбољи дипломци на 
Основним струковним студијама су 
Катарина Ђокић (физиотерапеут) 
са просеком 9,81 и Јанко Андрејић 
(техничар) са просеком 9,08.

Друга свечаност
Прва генерација доктора сто-

матологије ФМН

Поред уобичајеног узбуђења 
због промоције нове генерације 
дипломаца, 5. децембар 2015. је за 
Факултет медицинских наука у Кра-
гујевцу свакако био и историјски 
датум јер је тога дана представљена 
прва генерација доктора стомато-
логије овог факултета од када је 

овај студијски програм почео са 
радом на ФМН 2010. године. Због 
тога је друга свечаност обиловала 
посебним емоцијама. На почетку 
је присутне поздравио декан Фа-
култета медицинских наука, проф. 
др Предраг Чановић након чега 
су представљени нови доктори 
медицине, и то из прве групе, од 
њих укупно 161. Затим се присут-
нима и дипломцима Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
обратила доц. др Татјана Кањевац, 
продекан за овај студијски про-
грам, после чега су представљена 
24 прва доктора стоматологије 
Факултета медицинских наука. 
Пошто и стоматолози као и ме-

ИАС стоматологије Милош Папић 
(просечна оцена 9,55). Након тог 
најсвечанијег тренутка проглашени 
су најбољи студенти по година-
ма на оба студијска програма, а 
најбољи дипломац генерације на 
ИАС медицине је Ирена Илић са 
просеком 9,81.

Трећа свечаност

Друга група нових доктора ме-
дицине (од њих 161) и нови спе-
цијалисти Факултета медицинских 
наука представљени су на трећој 
свечаности. Присутне је поздра-
вио декан након чега су поименце 

представљена имена нових доктора 
медицине из друге групе, после 
чега су положили Хипократову 
заклетву. Затим су представљени 
нови специјалисти и они који су 
завршили ужу специјализацију, 
њих укупно 45.

Све церемоније прошле су у 
одличном расположењу, сваку је 
украсио својим свирањем гудачки 
квартет ,,Shiny strings‘‘, а одржана 
је и вишегодишња традиција Фа-
култета медицинских наука да се 
најбољи дипломци дарују дукатима 
и црвеним јабукама. Дружење у 
овом свечаном дану заокружено 
је традиционалним коктелом у 
факултетском ресторану.

дицинари полажу Хипократову 
заклетву, то су учинили заједно, 
а у част прве генерације доктора 
стоматологије текст заклетве за све 
њих прочитао је најбољи дипломац 
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Традиционална ревија радова 
,,Публиковали смо’’, један од догађаја 
којима Факултет медицинских наука 
прославља Дан факултета имала је 
своје редовно годишње издање 5. 
децембра 2015. године уз изузетни 
овогодишњи додатак – промоцију 
књиге ,,Ганонгов преглед медицинске 
физиологије’’ – прво српско издање.

Ревија радова ,,Публиковали смо’’ 
представља годишњи преглед науч-
них активности и учинка целокупне 
научне заједнице Факултета меди-
цинских наука, вреднованих стро-
гим међународним критеријумима. 
По тим мерљивим параметрима 
Факултет медицинских наука је у 
2015. години имао 132 рада на SCI 
листи, укупан IF (impact factor) је 
238,25, а просечан IF 1,82.

У име Факултета, резултате је 
аналитички али и критички пред-
ставио продекан за Интегрисане 
академске студије фармације, проф. 
др Владимир Јаковљевић. Запа-
жени су раст или константност 
научних активности на појединим 
катедрама, али је такође запажен 
и велики простор за напредак на 
појединим другим, које би тек могле 
да допринесу хомогенијем и већем 
учинку ове установе.

Представљање ,,Ганонговог пре-
гледа медицинске физиологије’’

Посебан догађај за Факултет 
медицинских наука и то са дуго-

тета. Ово капитално дело стручне 
литературе у свету, носи име по 
др Вилијаму Франсису Ганонгу, 
чувеном америчком физиологу 
и научнику, изузетном писцу, 
далеко испред свог времена по 
објашњавању стручних сложених 
тема на једноставан начин, који 
је припадао групи аутора који су 
направили сажетије и прегледне 
медицинске уџбенике. 

,,Ганонгов преглед медицинске 
физиологије’’ најпродаванија је 
књига из области физиологије у 
свету, до сада је доживела 24 аме-
ричка издања, а др Вилијам Ганонг 
је 40 година био једини аутор прва 
22 издања (!) до своје смрти 2007. 
године. То је дело модерног приступа 
и језгровитог речника са великим 
бројем клиничких проблема чије 
решавање показује колико је знање 
физиологије неопходно и ванвре-
менско за све нивое биомедицинске 
струке. 

Прво српско издање

Актуелно 24. америчко, сада и прво 
српско издање ,,Ганонговог прегле-
да медицинске физиологије’’ носи 
и куриозитет да је први амерички 
уџбеник у свету објављен на ћири-
личном писму. У ранијим деценијама 
постојала су издања ове књиге у срп-
ско-хрватској, латиничној варијанти, 
за некадашње југословенско тржиште, 
а управо објављена књига још један 
је пример доследности Факултета 

РЕВИЈА РАДОВА ,,ПУБЛИКОВАЛИ СМО’’

И  ПРОМОЦИЈА ,,ГАНОНГОВОГ ПРЕГЛЕДА 

МЕДИЦИНСКЕ ФИЗИОЛОГИЈЕ’’

Прво српско издање ,,Ганонговог 
прегледа медицинске физиологије’’ 
дуго је чекано и као драгоцена ал-
тернатива за такође монументални 
и чувени уџбеник ,,Медицинска 
физиологија’’ Артура Клифтона 
Гајтона (популарна ,,Гајтонова’’ 
физиологија) која је деценијама 
била незаменљива у настави, али 
и знатно обимнија и захтевнија 
за употребу.

ГАНОНГ И ГАЈТОН

Промоција књиге и ревија радова 
,,Публиковали смо‘‘ одржани су у 
амфитеатру ,,Проф. др Милосав 
Костић‘‘ који носи име по чувеном 
српском физиологу и професору 
Факултета медицинских наука. Он је 
том приликом више пута споменут 
као сјајно име српске физиологије, уз 
жал због његовог прераног одласка 
и неостварених могућих домета 
са својим Факултетом и српском 
научном заједницом.

ПРОМОЦИЈА У 

АМФИТЕАТРУ ,,ПРОФ. 

ДР МИЛОСАВ КОСТИЋ’’

рочним значајем, представљало је 
објављивање ,,Ганонговог прегледа 
медицинске физиологије’’ у оквиру 
издавачке делатности овог факул-
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Није без значаја податак да Факул-
тет медицинских наука у Крагујевцу 
има институционалну сарадњу упра-
во са школом на којој је др Вилијам 
Ганонг градио каријеру, познатим 
UCSF - Медицинским факултетом 
Универзитета у Калифорнији из 
Сан Франциска. По програмима ове 
школе рађена је и реформа наставе 
физиологије на ФМН, а Ганонгов 
уџбеник управо је погодан за такву, 
интензивнију и једносеместралну 
наставу из овог предмета.

КРАГУЈЕВАЦ –
САН ФРАНЦИСКО

СПОРТСКИ ДАН 
ПРВИ ,,МЕМОРИЈАЛ 
ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ 
МАЏАРАЦ’’

Вишедневна прослава Дана Фа-
култета медицинских наука почела 
је заправо у суботу 5. децембра 2015. 
године традиционалним Спортским 
даном који од ове године носи назив 
- ,,Меморијал проф. др Мирослав 
Маџарац’’ у част чувеног профе-
сора ФМН и заслужног спортског 
радника.

Спортски дан почео је комемо-
рацијом проф. Маџарцу у амфите-
атру ,,Проф. др Милосав Костић’’ 
уз присуство бројних професора, 

медицинских наука у неговању на-
ционалне културе. 

Рад на првом српском издању 
,,Ганонга’’, битно је рећи, окупио је 
најпознатије физиологе са српског го-
ворног подручја и трајао је три године. 

Њихово изузетно јединство у раду на 
овом капиталном пројекту истакнуто 
је више пута, а окупили су их проф. 
др Владимир Јаковљевић као главни 
редактор и Факултет медицинских 
наука као установа и издавач. 

Ревија ,,Публиковали смо 2015’’ и 
промоција књиге ,,Ганонгов преглед 
медицинске физиологије’’ одржани 
су у амфитаетру ,,Проф. др Милосав 
Костић’’ уз присуство значајног 
дела научног кадра ФМН-а и самог 
врха српске физиологије.

студената и спортиста Факултета 
медицинских наука.

Проф. др Мирослав Маџарац 
рођен је 1946. године у Крагујевцу и 
цео свој живот посветио је физич-
кој култури и васпитању младих и 
унапређењу спорта у Србији. За више 
од 30 година наставног и спортског 
рада на Факултету медицинских 
наука, од спорта је направио важан 
сегмент живота факултета и кроз 
Факултетско спортско друштво 
,,Медицинар’’ студентима омогућио 
натпросечне услове за бављење 
спортом. Обављајући током деценија 
више важних друштвено-спортских 
функција предано је радио на бољој 
организацији спорта у Србији, због 
чега је добио и ,,Мајску награду’’ 
СОФК-е 1990. године. Проф. Маџа-

рац преминуо је крајем децембра 
2014. године у Крагујевцу.

Током комеморације приказан је 
филм посвећен професору Маџарцу 
који је изазвао доста ведрине и туге 
код присутних, а чији је аутор доц. 
др Душица Ђорђевић, руководилац 
Спортског друштва ,,Медицинар’’ 
и дугогодишњи сарадник проф. 
Маџарца.
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Рукомет (ж) ФМН - ,,Лавице’’  12:15
Футсал (м)  ФМН - ,,Економац 2’’   3:5
Одбојка (ж) ФМН – Природно-математички факултет 0:2
Одбојка (м) ФМН - Природно-математички факултет  0:2

Стони тенис (Студентско првенство Крагујевца)
1. место: Марко Миловановић Факултет инжењерских наука
2. место: Милош Мировић Факултет медицинских наука
3. место: Милош Ђорђевић Економски факултет 

Резултати:

Након тога додељене су захвал-
нице заслужним спортистима СД 
,,Медицинар’’ који су се опростили 
од факултетског дреса завршетком 
студија. После ових церемонија 
прешло се на такмичарски део 
Спортског дана – Меморијала.

Крагујевцу и мешовитих екипа, и то 
у следећим спортовима - одбојци, 
рукомету, футсалу и стоном те-
нису, с тим што је овај последњи 
заправо био и Студентско првен-
ство Крагујевца у стоном тенису. 
Надметања су протекла у доброј 
борби и традиционално добром 
дружењу, а спортисти ФМН овога 

Такмичења
Надметања на првом ,,Меморија-

лу проф. др Мирослава Маџарца’’ 
одржана су у сали Друге крагује-
вачке гимназије и просторијама 
Стонотениског клуба ,,Факс’’, уз 
учешће студената Универзитета у 

пута су се намерили на озбиљне 
противнике, међу којима су биле 
и некадашње професионалне ру-
кометашице (,,Лавице’’), други тим 
,,Економца’’ и два освајача Универ-
зитетске лиге Крагујевца.

Први ,,Меморијал проф. др 
Мирослав Маџарац’’ увеличан је 
и својим прелиминарним делом 
-  пливачким такмичењима која 
су одржана још 14. новембра на 
базенима СЦ ,,Парк’’.

ТРАДИЦИОНАЛНА 

ПОСЕТА ФМН 
БЕОГРАДСКОМ
САЈМУ КЊИГА

Факултет медицинских наука је 
и ове 2015. године наставио тра-
дицију вођења својих студената и 
запослених на Београдски сајам 
књига. Према обичају то је урађе-
но у суботу, претпоследњег дана 
Сајма, овога пута 31. октобра 2015, 
па се делегација ФМН упутила у 
Београд у јутарњим часовима да 
би се од самог дневног отварања 
искористило што више времена у 
дану. Овога пута повећи спратни 
аутобус показао се као права мера 
за тренутне потребе.

Рано пристизање није значило 
и избегавање гужве јер је Сајам 
био на свом врхунцу, али његови 
садржаји дали су смисао више-
сатном кретању кроз реку људи 
и истраживању шуме штандова. 
Понуда је као и сваке године била 
врло богата, свака хала нудила је 
засебне целине и теме, а на штан-
довима, од најмањих и скромних 
издавача, до највећих и најкомер-
цијалнијих свако је могао да нађе 
скоро све што је наумио, што је 
увек једна од лепих особина Сајма.

И ово јубиларно 60. издање Међу-
народног београдског сајма књига 
оборило је рекорде претходника по 
броју програма и посетилаца и још 
једном потврдило свој статус једне 
од виталних манифестације српске 
културе. Експедиција Факултета 
медицинских наука  вратила се у 
Крагујевац у вечерњим часовима 
у том пријатном јесењем дану који 
је оставио времена и за уживање 
у престоници.
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ИН МЕМОРИАМ

ПРОФ. ДР СЛАВОЉУБ СТЕВАНОВИЋ

ИН МЕМОРИАМ
ПРОФ. ДР ЉУБИША АЋИМОВИЋ

У Крагујевцу је 29. новембра 2015. 
године у 82. години преминуо проф. 
др Славољуб Стевановић, један од 
оснивача Факултета медицинских 
наука и истакнути здравствени 
радник Крагујевца и Шумадије

На ФМН је тим поводом 1. 
децембра 2015. године одржана 
комеморативна седница којој су 
присуствовали породица и пошто-
ваоци професора Стевановића. 
Након минута ћутања, проф. др 
Предраг Чановић декан Факултета 
медицинских наука подсетио је на 
лик и дело чувеног професора Сла-
ве, одавши му признање на свему 
урађеном у животу и подсетивши 
на његову јединствену природу 
и луцидност. Након тога, ректор 
Универзитета у Крагујевцу, проф. 
др Небојша Арсенијевић одао је 
почаст ,,глави из које је изашао 
Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу’’ скренувши пажњу 
на неумитни одлазак генерације 
људи која је имала визију и снагу 

Факултет медицинских наука је 
током лета 2015. године изгубио још 
једног свог уваженог члана, проф. 
др Љубишу Аћимовића, те је ово 
прилика да се подсетимо дубоког 
трага који је оставио за собом.

Проф. др Љубиша Аћимовић 
рођен је 1958. године у Смедере-
ву. Основну школу и Прву кра-
гујевачку гимназију завршио је 
у Крагујевцу, након чега уписује 
Медицински факултет у Београду, 
на коме је дипломирао 1982. године 
и специјализирао општу хирургију 
1990. године.  Више пута био је на 
стручном усавршавању из области 
колоректалне хирургије и прокто-
логије у Клиничком центру Београд. 
Магистарски рад одбранио је 1997. 
године, а докторску дисертацију 
2000. године на тада, Медицинском 
факултету у Крагујевцу. Од 1983. 
године ради у Медицинском центру 
,,Др Михајло Илић‘‘ у Крагујевцу 
(претечи Клиничког центра Кра-
гујевац) као лекар опште праксе, 

од 1990. као специјалиста опште 
хирургије, а од 1999. као начелник 
Одељења колоректалне хирургије. 

На Факултету медицинских на-
ука (тада Медицинском факултету 
у Крагујевцу) у звање асистента 
изабран је 1998. године, а у звање 
доцента 2000. године. За шефа Ка-
тедре за постдипломске студије 
клиничке и експерименталне хи-
рургије изабран је 2004. године, а 
обављао је и дужност продекана 
за постдипломске студије и науч-
ноистраживачки рад.

Проф. др Љубиша Аћимовић био 
је изузетно популаран код колега 
и студената и остаће упамћен као 
јединствена личност Факултета 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу.

за померање капиталних ствари у 
напретку Крагујевца и Шумадије.

Проф. др Славољуб Стевановић 
рођен је 1934. године у Малим Пче-
лицама код Крагујевца. Дипломирао 
је на Медицинском факултету у 
Београду након чега је 1968. године 
специјализирао медицину рада. 
Служба га је водила кроз бројне 
здравствене установе и у свакој 
је оставио дубок професионални 
траг, а од многих дужности које 
је обављао свакако треба посебно 
истаћи да је од 1975. до 1984. године 
био генерални директор Медицин-
ског центра ,,Др Михајло Илић’’ 
у Крагујевцу, а од 1993. до 1998.  
генерални директор Здравственог 
центра Шумадијског округа. После 
тога био је генерални директор Дома 
здравља у Крагујевцу до априла 2000. 
године када је отишао у пензију. 

Био је један од иницијатора осни-
вања и кључних покретача развоја 
Факултета медицинских наука и 
Клиничког центра у Крагујевцу. 

Није случајан куриозитет да је баш 
он био први наставник изабран 
на овом факултету 1981. године, 
а затим ванредни  професор од 
1988. и редовни од 1994. године. 
Уз све те дужности, обављао је и 
читав низ друштвено значајних 
функција.

Oпело професору доктору Сла-
вољубу Стевановићу одржано је 
истог дана на Варошком гробљу у 
Крагујевцу након чега је сахрањен 
на гробљу у родним Малим Пче-
лицама.
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РЕДОВНА НОВЕМБАРСКА АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ,,ОСМЕХ НА ДАР’’ 

На Факултету медицинских наука 
16. новембра 2015. године одржана 
је акција добровољног давања крви. 
У акцији је прикупљено 28 јединица 
крви, а чак 22 даваоца одбијено је 

Традиционална новогодишња 
акција прикупљања помоћи за нају-
гроженију децу са територије Србије 
почела је са радом на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу 
15. децембра 2015. године и пла-
нирано је да траје до 25. децембра. 
Ово је десета, јубиларна акција по 
реду и спроводи је први студент-
ски хуманитарни 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 

из медицинских разлога (тренутни 
умор, малокрвност, неправилни 
притисак...). Очигледно је неумитни 
темпо студентских обавеза узео 
свој данак оптималном физичком 

стању студената, али и сам одзив 
и укупан број добровољаца који 
су се појавили тога дана говори о 
најбољој намери и великој свести 
о значају акције.

Ни овај куриозитет са бројем 
давалаца који су остали на покушају 
није умањио добар утисак о акцији 
нити оставио трага на пословично 
ведрој атмосфери која влада између 
давалаца, активиста Црвеног крста и 
особља Службе за трансфузију крви. 
Акција је према обичају одржана 
у Кабинету за ургентну медицину, 
а међу 50-ак добровољаца Факул-
тета медицинских наука који су се 
тога дана одазвали акцији било 
је и службеника и представника 
наставног кадра факултета.

брину о сиромашној, болесној и 
деци са инвалидитетом и посебним 
потребама широм Србије, а они 
који желе свакако могу помоћи и 
директно новцем или куповиним 
празничних честитки.

Према ус-
таљеној прак-
си, активисти 
Студентског 
парламента 
ФМН сваког 
радног дана 
током трајања 
ове акције 
прикупљају 
помоћ дежур-
ствима у холу 
(г а лерији) 
Фак улте т а 
медицинских 
наука. Ова ак-
ција 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 тренутно имају мање среће.
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