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Јубиларна, четрдесета генера-
ција студената Факултета меди-
цинских наука уписана је лета 2016! 
Податак за бележење. Упис, један 
од најважнијих процеса у животу 
сваког факултета, обављен је на 
ФМН током јуна и јула 2016. го-
дине. Почело је пријављивањем 
кандидата које се одиграло 22, 23. 
и 24. јуна. Можда никада већи број  
кандидата конкурисао је за упис на 
ФМН, нпр. 4,5 у просеку на једно 
место на Интегрисаним академским 
студијама, а 3,5 укупно на свим 
студијским програмима. Пријемни 
испити обављени су 29. и 30. јуна 
и 1. и 2. јула, наравно, тако што је 
сваки студијски програм имао свој 
дан за полагање. Након објавље-

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу почео 
је са радом 9. децембра 1977. као 
Одељење Медицинског факултета 
Универзитета у Београду са седиштем 
у Крагујевцу. Годинама се развијао 
кроз етапе од судбоносне важности 
за живот једног факултета. 29. маја 
1986. факултет добија самосталност и 
наставља рад као Медицински факул-
тет Универзитета у Крагујевцу. 1991. 
године уписана је прва генерација 
студената Постдипломских студија, 
а 2003/2004. године прва генерација 
студената Високе медицинске школе 
(садашње Основне струковне студије). 
Школске 2005/2006. године уписана 
је прва генерација студената одсека 
Фармације (садашње Интегрисане 
академске студије фармације), као 
и прва генерација студената Ака-
демских докторских студија, које су 
успостављене као прве у земљи у об-
ласти медицине. Школске 2010/2011. 
уписана је прва генерација студената 
Интегрисаних академских студија сто-
матологије чиме је заокружен процес 
обједињавања медицинских наука 
на факултету, што доводи до новог, 
свеобухватнијег имена, озваниченог 
2012. године - Факултет медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу.

ЧЕТРДЕСЕТА ГЕНЕРАЦИЈА
СТУДЕНАТА

ИСТОРИЈА КРОЗ 
ДЕЦЕНИЈЕ

них прелиминарних и коначних 
ранг-листа могао је да почне упис. 
Он је обављен 6, 7, 8, 11. и 15. јула  
тако што је уписан предвиђен број 
студената.

Сви студенти интегрисаних 
академских студија уписани су 
на школовање о трошку буџета 
што је дугогодишња пракса Фа-
култета медицинских наука и то 
- на медицини 88, на фармацији 
84 и на стоматологији 24. На Ос-
новним струковним студијама 
уписан је 41 студент на програм 
струковна медицинска сестра/
техничар (14+27, буџет + само-
финасирајући) и 42 на програм 
струковни физиотерапеут (14+28). 
По два студента уписана су и по 
основу афирмативне мере упи-
са студената припадника ромске 
националне мањине (оба на ИАС 
медицине) и студената са инвали-
дитетом (ИАС медицине + ОСС, 
струковна медицинска сестра). 

Тако је успешно завршен још 
један уписни процес, па Факултет 
медицинских наука може да пожели 
добродошлицу још једној, посеб-
ној генерацији својих студената 
- четрдесетој.

УПИС 2016.
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Дуго чекани дан полагања ка-
мена темељца за Центре изврс-
ности и нову зграду Факултета 
медицинских наука догодио се 
25. јануара 2016. године. На ло-
кацији будућих објеката, између 
Ректората Универзитета у Кра-
гујевцу и Клинике за пулмологију 
КЦ Крагујевац (чувено ,,Грудно 
одељење‘‘) тога дана окупио се 
велики број грађана као и широка 
академска и стручна заједница 
Универзитета у Крагујевцу, града 
Крагујевца али и целе Србије. Број-
не високе званичнике предводили 
су председник Републике Србије, 
Томислав Николић, Епископ шу-
мадијски господин Јован, ректор 
Универзитета у Крагујевцу, проф. 
др Небојша Арсенијевић, градо-
начелник Крагујевца Радомир 
Николић, а ту је наравно био и 
проф. др Миодраг Стојковић један 
од кључних носилаца овог проје-
кта, светски признати генетичар 
и редовни професор Факултета 
медицинских наука.

Камен темељац свечано су поло-
жили председник Србије, Томислав 
Николић и ректор Универзитета 
у Крагујевцу, проф. др Небојша 

У ЈАНУАРУ ПОЛОЖЕН КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА
ЦЕНТРЕ ИЗВРСНОСТИ И НОВУ ЗГРАДУ
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

Арсенијевић са докторантима Кра-
гујевачког универзитета и то сим-
болично, са временском капсулом-

-споменицом са записом за будућа 
времена. Самом полагању камена 
темељца претходила је молитва 
и чин освештавања темеља које 
је извршио Епископ шумадијски 
господин Јован са свештенством 
Шумадијске епархије.

Након што је Владика Јован 
благословио присутне и будуће 
установе и радове, окупљенима 
се обратио проф. др Слободан 
Арсенијевић претходни и дуго-
годишњи ректор Универзитета 
у Крагујевцу који је годинама 
упорно радио на реализацији 
овог пројекта. Он је подсетио на 
мукотрпан пут од саме идеје до 
дана полагања камена темељца и 

Након церемонијалног поста-
вљања камена темељца радови су 
брзо почели да дају контуре будућих 
објеката, па су тако претходних 
месеци (до закључења овог броја) 
у Наставном делу објекта ископани 
темељи, у његовом сутеренском 
сегменту изведена су армирано-
бетонска платна и стубови, ради се 
на шаловању прве плоче и урађени 
су хидро-изолаторски радови. За то 
време у Истраживачком делу такође 
су ископани темељи и извршена је 
припрема за бетонирање.

РАДОВИ НАПРЕДУЈУ

рекао да ће важност овог подухвата 
можда моћи да се сагледа тек у 
будућим деценијама. Председник 
Србије Томислав Николић у свом 
обраћању рекао је да ће Центри 
изврсности сачувати најлепше и 
најбитније карактеристике срп-
ског народа са српским генетским 
кодом и материјалом.

Изградњом Центара изврс-
ности Универзитета у Крагујевцу, 
и у оквиру њега изграђеним и 
опремљеним Центром за истра-
живања на матичним ћелијама и 
Банке за матичне ћелије, Репу-
блика Србија по први пут ствара 
услове чувања, коришћења и ис-
траживања матичних ћелија својих 
грађана на својој територији са 
својим кадровима у установи 
чији је оснивач. То представља 
стратешки искорак у очувању 
националног интереса, не само 
у развоју науке већ и у очувању 
генома сопствене нације. У оквиру 
овог капиталног националног 
пројекта биће реализована и нова 
зграда Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу чији научни 
кадрови су и носиоци целокупне 
идеје овог подухвата.
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Постало је већ традиција да се 
поводом Светског дана бубрега 
на Факултету медицинских наука 
одржавају семинари континуира-
не медицинске едукације и објаве 
нови уџбеници проф. др Дејана 
Петровића. Наиме ово је већ пети 
уџбеник заредом и пети семинар 
узастопно чији је он руководилац 
био, што је достигнуће своје вр-
сте, чему су признање још једном 
одали и сви учесници семинара. 
Ово је прилика да подсетимо на 
тај континуитет и наслове који су 
долазили кроз године:
• ,,Кардиоваскуларне болести код 

болесника на хемодијализи‘‘ – 2012.
• ,,Акутно оштећење бубрега у кли-

ничкој пракси‘‘ – 2013.
• ,,Хронична болест бубрега у кли-

ничкој пракси‘‘ – 2014.
• ,,Малигне болести и оштећење 

бубрега у клиничкој пракси‘‘ – 
2015.

• ,,Трудноћа и бубрег у клиничкој 
пракси‘‘ – 2016.

ПЕТИ ЗАРЕДОМ

СЕМИНАР КМЕ И ПРОМОЦИЈА
НОВОГ УЏБЕНИКА ПРОФ. ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА
НА СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА

Поводом светског дана бубрега 
12. марта 2016. године на Факул-
тету медицинских наука одржан је 
семинар континуиране медицинске 
едукације са темом ,,Трудноћа и 
бубрег у клиничкој пракси‘‘ као и 
промоција истоименог уџбеника 
проф. др Дејана Петровића. Овај 
догађај окупио је сам врх српске 
нефрологије и стручњаке из широког 
спектра медицинских специјалности 
упућених на ову тему.

Током излагања предавача на-
ведено је да јесте опште познато да 

се у физиолошкој трудноћи мењају 
грађа и функција бубрега, у циљу 
обезбеђивања и одржавања услова 
за њен повољан исход. Међутим 
констатовано је да је у последњој 
деценији све већи број трудноћа у 
популацији болесница које болују 
од хроничне болести бубрега као и у 
популацији болесница са завршним 
стадијумом хроничне болести бу-
брега што изискује тимски приступ, 
појачану сарадњу опстетричара и 
нефролога, развој опстретичне не-
фрологије (нова грана нефрологије), 
савремену опрему, прецизно дефи-
нисан мониторинг и едукован кадар. 

Циљ уџбеника ,,Трудноћа и бу-
брег у клиничкој пракси‘‘ и његовог 
аутора је да помогне лекарима на 
постдипломским студијама и у кли-
ничкој пракси да се упознају са фак-
торима ризика, патофизиолошким 
механизмима, раним откривањем, 
превенцијом и основним принци-
пима савременог лечења оштећења 
бубрега у популацији трудница.

Светски дан бубрега обележава 
се од 2006. године, другог четвртка 
у месецу марту са намером да се 
на глобалном и локалном нивоу 
унапређује свест о важности бу-
брега за целокупно здравље и да 
се у целом свету смањи учесталост 
болести бубрега и са њима повезаних 
болести. Скуп је одржан у амфите-

атру ,,Проф. др Милосав Костић‘‘ 
Факултета медицинских наука уз 
пословично добру организацију, а 
руководилац семинара био је на-
равно проф. др Дејан Петровић.

ПРЕДСТАВНИК АМБАСАДЕ КИНЕ ПОСЕТИО ФМН
Универзитет у Крагујевцу и 

Факултет медицинских наука 25. 
марта 2016. године посетио је др 
Чен Јонгнинг први секретар за на-
уку и технологију амбасаде Наро-
дне Републике Кине у Србији. Том 
приликом др Јонгнинг упознао се 
са капацитетима Универзитета и 
Факултета, а главна тема разговора 
били су научна сарадња и могући 

наука и научних институција из Кине. 
Господина секретара примили су 

ректор Универзитета у Крагујевцу, 
проф. др Небојша Арсенијевић и 
декан Факултета медицинских на-
ука, проф. др Предраг Чановић, а 
састанку је присуствовао и Никола 
Танић помоћник министра за науку 
у Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја.

заједнички научноистраживачки 
пројекти Факултета медицинских 
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Дводневни ReFEEHS симпозијум 
„Актуелна пракса и изазови у об-
разовању здравствених радника” 
отворен је 1. априла 2016. у згради 
Ректората Универзитета у Крагује-
вцу. Овај међународни скуп у орга-
низацији Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу и ReFEEHS про-
грама окупио је угледне предаваче 
из Србије, Португала, Републике 
Ирске, Мађарске и Бугарске.

Циљеви ReFEEHS пројекта односе 
се на модернизацију наставног про-
грама за здравствене науке и побољ-
шање професионалних способности 
дипломираних здравствених радника 
кроз савремено искуствено обра-
зовање. Део програма су и увођење 
интерпрофесионалног образовања 
и унапређење наставничких ком-
петенција. ReFEEHS симпозијум 
„Актуелна пракса и изазови у об-
разовању здравствених радника” 
представља прву прекретницу у 
активностима ReFEEHS пројекта 
и од кључног је значаја за наредне 
кораке. Активна сарадња са колега-
ма из Европске уније који поседују 
богато искуство које радо прено-
се колегама из Србије омогућиће 
примену савремене праксе у об-
разовању здравствених радника. 
Тежња Универзитета у Крагујевцу 
као домаћина и једног од партнера 
у пројекту је да прихвати, усаврши 

У АПРИЛУ ОДРЖАН

МЕЂУНАРОДНИ
СИМПОЗИЈУМ 
У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФМН

и примени савремени систем об-
разовања здравствених радника 
у циљу стицања знања и вештина 
које би биле на истом нивоу као и 
у другим савременим универзите-
тима у Европи и свету.

Отварајући симпозијум тога дана 
присутне су поздравили проф. др 
Владимир Јаковљевић продекан 
Факултета медицинских наука и 
копредседавајући организационог 
и програмског одбора симпозијума, 
проф. др Предраг Чановић декан 
ФМН и проф. др Љиљана Тасић 
копредседавајући програмског од-
бора симпозијума и координатор 
Erasmus+ ReFEEHS пројекта.

Првог дана овог дводневног скупа 
одвијала су се предавања у згради 
Ректората Универзитета у Крагује-
вцу док је други дан протекао у 
састанцима ReFEEHS радних група 
и Конзорцијума у згради Факултета 
медицинских наука.

Поводом  дана свог оснивања, 
6. маја Српско лекарско друштво 
традиционално је доделило годишње 
награде својим најистакнутијим 
члановима за претходну годину. 
Том приликом награђена су и два 
наставника Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу, проф. др Љиљана 
Вучковић Декић - за животно дело 
и проф. др Слободан Јанковић за 
научноистраживачки рад.

Српско лекарско друштво осно-
вано је 1872. године у Београду и 
једно је од најстаријих лекарских 
друштава на свету. Трајни циљеви 
су му афирмација струке и српске 
медицине као и одржавање угледа и 
значаја Српског лекарског друштва.

НАГРAДЕ СРПСКОГ 
ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА 
НАСТАВНИЦИМА 
ФАКУЛТЕТА 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Поводом дана Српског лекар-
ског друштва 2016. награђени су 
и најбољи дипломирани студен-
ти медицине и стоматологије на 
медицинским и стоматолошким 
факултетима у Србији у 2015. го-
дини, а међу њима и два студента 
Факултета медицинских наука. То 
су Ирена Илић са Интегрисаних 
академских студија медицине и 
Милош Папић са Интегрисаних 
академских студија стоматологије.

НАГРАЂЕНИ И СТУДЕНТИ ФМН
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наука у Крагујевцу 26. маја 2016. 
одржан је трећи по реду састанак 
представника Фармацеутског фа-
култета Универзитета у Београду и 
одсека за фармацију свих осталих 
медицинских факултета у Србији. 
Главна тема састанка била је даљи 
рад на утврђивању минималних 
критеријума за обављање сту-
дентске стручне праксе, што је 
једна од полазних основа за даље 
међусобно усаглашавање програма 
који се баве образовањем маги-
стара фармације у нашој земљи. 
Након конструктивне дискусије, 
текст документа је у потпуности 
усаглашен и договорено је његово 
потписивање до краја јуна у Но-
вом Саду. Иначе, на овај начин 
се остварује и један од главних 
циљева ERASMUS+ пројекта 
под називом „Reinforcement of 
the Framework for Experiential 

У Првој крагујевачкој гимназији 
26. фебруара 2016. године одржан 
је четврти по реду Фестивал науке 
на коме је још једном учествовао и 
Факултет медицинских наука. Ма-
нифестација широког и популарног 

ОДРЖАН САСТАНАК ВИСОКИХ
ФАРМАЦЕУТСКИХ ШКОЛА НА ФМН

НАСТУП НА ТРАДИЦИОНАЛНОМ
ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ У ПРВОЈ ГИМНАЗИЈИ

Education in Healthcare in Serbia“, 
у коме Факултет медицинских 

наука Универзитета у Крагујевцу 
има значајно учешће.

обима тема и публике првенствено 
има за циљ приближавање науке мла-
дима свих узраста и одраслима, као 
и упознавање ученика са њиховим 
могућим школама и факултетима у 
будућности. Бројне образовне уста-

нове презентовале су свој рад том 
приликом кроз научно популарне 
видове, предавања и експерименте.

Тако је и Факултет медицинских 
наука конципирао своје представљање 
пратећи дух манифестације, па су 
млади свих узраста, од предшкола-
ца до средњошколаца раширених 
очију гледали есперименте, раније 
забележене у лабораторијама ФМН 
или озбиљно проматрали како се 
њима и њиховим другарима мери 
крвни притисак. Млади сарадници у 
настави и студенти ФМН стрпљиво 
су објашњавали ток приказаних екс-
перимената и одговарали на питања 
младих и одраслих, уз неизбежне 
опште медицинске и фармацеутске 
савете и исцрпне и саветодавне од-
говоре средњошколцима који су већ 
тада улазили у грозницу пријемног 
испита.

Манифестација под сада већ 
традиционалним слоганом ,,Да(ј)
те се на знање‘‘ тако је још једном 
оправдала своје постојање и ојача-
ла сарадњу две важне образовне 
установе Крагујевца. 
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Факултет медицинских наука Уни-
верзитета у Крагујевцу представио 
се на 13. по реду Сајму образовања 
EDUfair у Београду који је одржан 
11. и 12. марта 2016. у хотелу Краун 
Плаза. Универзитет у Крагујевцу 
обезбедио је за своје факултете један 
од централних штандова што је за 
све њих била одлична прилика за 
представљање на можда најутицајнијој 
манифестацији овог типа у земљи.

На самом штанду ФМН је имао 
одличну позицију и видљивост, а 
факултет су представљали студенти 
интегрисаних академских студија 
који су са собом донели младост 
и ентузијазам, а захваљујући свом 
искуству и знању имали су и одго-
воре на бројна питања заинтересо-

ФМН НА САЈМУ ОБРАЗОВАЊА У БЕОГРАДУ

У 2016. години Универзитет у 
Крагујевцу обележава 40 година 
постојања, па је та слављеничка го-
дина била добар повод да Факултет 
медицинских наука јубилеју Универ-
зитета допринесе на свој начин, тако 
што ће још једном бити део Ноћи 
музеја. Манифестација која је међу-
народни феномен по фокусираности 
људи на културу и уметност у тој 
једној пролећној ноћи имала је своје 
тринесто по реду издање у Србији. 
Ноћ музеја 2016. одржана је у суботу 
21. маја, а на Факултету медицинских 

 1. Живота Денић, Лапово
 2. Јовица Николић, Лапово
 3. Ана Пантић, Брзан
 4. Радомир Петковић, Лапово
 5. Раде Павловић, Брзан
 6. Мирослав Павловић, Лапово
 7. Радомир Петровић, Лапово
 8. Небојша Бугарчић, Лапово
 9. Данијел Станојловић, Лапово
 10. Тања Крстић, Ћуприја
 11. Драгица Ђорђевић, Лапово
 12. Зоран Милошевић, Лапово
 13. Зоран Стојановић, Баточина
 14. Ђорђе Маринковић, Пирот
 15. Винко Димитријевић, Бабушница
 16. Милованка Антић, Пирот
 17. Валентина Николић Радивојев, Бабушница
 18. Драган Којанић, Лапово
 19. Дејан Живановић, Јагодина
 20. Жељко Стојичевић, Костолац
 21. Жика Илић Лозовички, Костолац
 22. Гордана Марковић, Јагодина
 23. Верица Ракита, Крагујевац
 24. Мирко Русић, Крагујевац

У НОЋИ МУЗЕЈА ИЗЛОЖБА ПОВОДОМ 
40 ГОДИНА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Списак уметника који 
су излагали:

наука приређена је изложба слика и 
скулптура ,,Светлост здравоумља‘‘ 
групе од 24 уметника окупљених 
око Културно-туристичког центра 
„Стефан Немања“ из Лапова.

Пејзажи, мртве природе, актови, 
портрети, иконе, нашли су своје место 
на зидовима и у простору галерије 
ФМН. Било је ту и реплика познатих 
дела светске и српске уметности као 
и дела која за мотив имају природу 
или су настала из природе саме – од 
комада дрвета које је већ природа 
добрим делом на интересантан начин 

обрадила. Ликовни клуб ,,Светлост‘‘ 
Културно-туристичког центра „Сте-
фан Немања“ из Лапова основан је 
2002. године и окупља тридесетак 
сликара и скулптора, како академ-
ских тако и самоуких.

Ентузијазам учесника у изложби 
окупио је леп број посетилаца у 
тој ноћи, а изложбу су отворили 
декан Факултета медицинских на-
ука, проф. др Предраг Чановић и 
Гордана Мркаљ, директор Култур-
но-туристичког центра „Стефан 
Немања“ из Лапова.

ваних. Интересовање за Факултет 
медицинских наука било је при-
метно и немало, а интересантно 
је било запазити да је долазило из 
свих крајева земље. Посебност овог 
наступа на Сајму била је и добра 
атмосфера и солидарност између 
представника факултета Крагује-
вачког универзитета као и наравно 
представника самог Универзитета 
који су били организатори и до-
маћини овог наступа.

Сајам образовања EDUfair под 
слоганом ,,Шта уписујеш?‘‘ просечно 
посети око 5000 средњошколаца из 
Србије и региона, а на њему се ове 
године представило преко 80 фа-
култета из Србије и иностранства, 
како државних тако и приватних.
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Студенти Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу поново су, 
после четири године паузе, током 
децембра 2015. године учествовали 
на такмичењима Универзитетског 

ОДЛИЧНА СЕЗОНА 
,,МЕДИЦИНАРА’’

СПОРТ

ЛИГА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
УСПЕШАН ПОВРАТАК ФМН

спортског савеза Крагујевца и то у 
пет категорија – мушка и женска 
одбојка и кошарка као и футсал. 
Може се рећи да је повратак ФМН 
у ову спортску организацију и на 
универзитетска такмичења био 
поприлично успешан с обзиром на 
то да су освојена четири прва и једно 
треће место. Одбојкаши, одбојка-
шице, фудбалери и кошаркашице 
постали су шампиони Универзитета, 
док су кошаркаши полуфинални 
меч, током којег су све време во-
дили, изгубили примивши тројку у 
последњим секундама. Али су зато, 
са друге стране, смогли снаге да у 
мечу за треће место, иако знатно 
ослабљени, освоје медаљу.

Поновно такмичење у овој лиги 
и остварени резултати на самом 
крају 2015. године, наговестили 
су добру 2016. годину.



926. ПРОЗОР / СЕПТЕМБАР / 2016.

P
R
O
Z
O
R

Факултет медицинских наука 
победио је на Купу ректора, тра-
диционалном и најмасовнијем сту-
дентском спортском такмичењу 
Универзитета у Крагујевцу. Куп 
ректора 2016. одржан је у Јагодини 
10. априла 2016. године, а ФМН је 
заузео прво место више него убедљи-
во (са 27 бодова, другопласирани 
– 11). Шампиони су између осталих 
постали рукометаши, одбојкашице, 
кошаркашице, играчи футсала... 

На Купу ректора 2016. учествова-
ло је 11 факултета Универзитета у 
Крагујевцу, укупно 119 екипа, и то 
49 екипа у женској конкуренцији и 
70 екипа у мушкој конкуренцији. 
Куриозитети овог успеха су нпр. 
да је ФМН сам освојио 27 поена, 
док су сви остали факултети чије 
је седиште у Крагујевцу (Економ-
ски, Правни, ПМФ, ФИН) освојили 
укупно 28, а факултети из Чачка, 
Јагодине, Краљева и Ужица укупно 
23 поена. 

ОСВОЈЕН КУП РЕКТОРА 2016.

ПЛАСМАН ФМН
по спортовима

Рукомет (м) 1. место
Рукомет (ж) 3. место

Футсал (м) 1. место

Одбојка (м) 2. место
Одбојка (ж) 1. место

Кошарка (ж) 1. место
Кошарка (м) – без пласмана (изгу-
били у четвртфиналу од победника 
турнира у кошарци)

Стрељаштво (м)  1. место
Стрељаштво (ж)  1. место
Шах (м) 2. место
Шах (ж) 1. место

Стони тенис (м) 3. место
Стони тенис (ж) – без пласмана 
(изгубили у четвртфиналу од по-
бедника турнира у стоном тенису)

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН

1. Факултет медицинских наука  27
2. Факултет инжењерских наука 11
3. Економски факултет 10

Организатори такмичења били су:
• Универзитетски спортски савез Кра-

гујевца (УССКГ)
• Факултет педагошких наука у Јагодини 
• Студентска организација Факултета 

педагошких наука (СОФПН)

На такмичењу je учествовало 11 фа-
култета Универзитета у Крагујевцу:
• Економски факултет (Крагујевац);
• Правни факултет (Крагујевац);
• Природно-математички факултет 

(Крагујевац);
• Факултет инжењерских наука (Кра-

гујевац);
• Факултет техничких наука (Чачак);
• Агрономски факултет (Чачак);
• Факултет за машинство и грађеви-

нарство (Краљево);
• Факултет за хотелијерство и туризам 

(Врњачка Бања);
• Учитељски факултет (Ужице);
• Факултет педагошких наука (Јагодина) и
• Факултет медицинских наука (Кра-

гујевац)

ОРГАНИЗАТОРИ И УЧЕСНИЦИ
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Факултет медицинских наука ос-
војио је друго место у генералном 
пласману на јубиларној 40. Меди-
цинијади одржаној на Копаонику 
од 7. до 12. маја 2016. Јаком другом 
месту допринеле су скоро све екипе 

МЕДИЦИНИЈАДА 2016.
ДРУГО МЕСТО

Факултетског спортског друштва 
,,Медицинар‘‘ пласманом у врху, а 
издвајају се свакако рукометаши, 
рукометашице, одбојкашице и жен-
ска екипа у стрељаштву освајањем 
златних медаља. Тиме је одржан 

КОНАЧАН ПЛАСМАН
1. Медицински факултет Универзитета у Новом Саду 45
2. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу 30
3. Медицински факултет Универзитета у Београду 21
4. Медицински факултет Универзитета у Нишу 9
5. Фармацеутски факултет Универзитета у Београду 5
6. Медицински факултет Универзитета у Приштини 3 
7. Ветеринарски факултет Универзитета у Београду 1

РУКОМЕТ (М) 
1. Факултет медицинских наука 
2. Медицина Ниш 
3. Фармација Београд 

РУКОМЕТ (Ж) 
1. Факултет медицинских наука 
2. Медицина Нови Сад
3. Фармација Београд 

КОШАРКА (М) 
1. Медицина Београд 
2. Медицина Нови Сад
3. Факултет медицинских наука 

КОШАРКА (Ж) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Медицина Београд 
3. Факултет медицинских наука 

ОДБОЈКА (М) 
1. Медицина Приштина
2. Медицина Нови Сад 
3. Медицина Београд 

ОДБОЈКА (Ж)
1. Факултет медицинских наука 
2. Медицина Нови Сад
3. Фармација Београд 

ФУТСАЛ (М) 
1. Медицина Београд 
2. Медицина Нови Сад 
3. Факултет медицинских наука 

ФУТСАЛ (Ж) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Фармација Београд 
3. Факултет медицинских наука 

СТОНИ ТЕНИС (М) 
1. Медицина Ниш 
2. Медицина Нови Сад 
3. Факултет медицинских наука 

СТОНИ ТЕНИС (Ж) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Медицина Београд 
3. Медицина Ниш 

ТЕНИС (М) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Факултет медицинских наука 
3. Медицина Београд 

ТЕНИС (Ж) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Медицина Београд 
3. Факултет медицинских наука 

СТРЕЉАШТВО (М) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Факултет медицинских наука 
3. Ветерина Београд 

СТРЕЉАШТВО (Ж) 
1. Факултет медицинских наука 
2. Медицина Нови Сад 
3. Медицина Београд 

ПЛИВАЊЕ (М) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Факултет медицинских наука 
3. Медицина Београд 

РЕЗУЛТАТИ ПО СПОРТОВИМА 

добар континуитет резултата јер 
ФМН овај пласман постиже већ 
четврту годину заредом, што има 
посебну тежину када се имају у виду 
капацитети највеће конкуренције 
- београдског и новосадског меди-
цинског факултета и далеко већи 
број такмичара са којим долазе.

Медицинијада је такмичење велике 
традиције, које сваке године окупи и 
до 3000 будућих доктора медицине, 
стоматологије, ветеринарске меди-
цине, фармацеута, дефектолога и 
студената здравствене струке, која 
је и својим јубиларним, четрдесетим 
издањем потврдила свој изузетан 
значај јер су ова такмичења велики 
фестивали спорта и дружења.

ПЛИВАЊЕ (Ж) 
1. Медицина Нови Сад
2. Медицина Ниш 
3. Факултет медицинских наука 

КРОС (М) 
1. Медицина Београд 
2. Факултет медицинских наука 
3. Медицина Нови Сад 

КРОС (Ж) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Медицина Београд 
3. Факултет медицинских наука 

ШАХ (МЖ) 
1. Медицина Нови Сад 
2. Факултет медицинских наука 
3. Медицина Ниш
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На Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу 25. маја 2016. 
одржана је редовна мајска акција 
добровољног давања крви. Том при-
ликом сакупљена је 31 јединица 
крви док је 13 давалаца одбијено 
из здравствених разлога, што су 
резултати који још једном потврђују 
приврженост хуманости на овом 
факултету. Акција је одржана уоби-
чајено у Кабинету за ургентну ме-
дицину у атмосфери добре воље и 
ентузијазма сталних организатора 
акције (Црвеног крста Крагујевца, 
Службе за трансфузију крви КЦ 
Крагујевац и Факултета медицин-
ских наука) и свих давалаца који 
су се одазвали акцији, било да су 
добили ,,зелено светло‘‘ за давање 
крви или им је овога пута препо-
ручено да из здравствених разлога 
прескоче ово давање. Приметно је 
да су се још једном у акцији истакли 
студенти млађих година, а  међу 
добровољцима је било и запослених. 
Организатори акције изражавају 
велику захвалност свима који су 
се одазвали акцији уз наду да ће 
свест на ФМН увек остати оваква 
уз још боље резултате.

Поводом Светског дана добро-
вољних давалаца крви, 14. јуна, Цр-
вени крст Србије традиционално 
додељује признања појединцима 
и установама за допринос у об-
ласти добровољног давања крви. 
На нивоу Крагујевца, за најбоље 
резултате у 2015. години у кате-
горији факултета Факултет меди-
цинских наука добио је признање 
„Широко срце“ и тако се нашао у 
добром друштву других устано-
ва из разних области и бројних 
појединаца који су крв давали и 
по 100, 200 и више пута.

РЕДОВНА АКЦИЈА
ДОБРОВОЉНОГ
ДАВАЊА КРВИ

ФМН ДОБИТНИК 
ПЛАКЕТЕ

,,ШИРОКО СРЦЕ’’

За град Крагујевац признања 
су уручена 14. јуна 2016, на сам 
Светски дан добровољних дава-
лаца крви, на свечаности одржаној 
у Скупштинској сали Градске управе 
Крагујевац. Био је то још један су-
срет старих пријатеља и сарадника 
на истом задатку – Црвеног крста 
Крагујевац, Службе за трансфузију 
крви КЦ Крагујевац, Скупштине 
града Крагујевца и бројних поје-
динаца и установа у које спада и 
Факултет медицинских наука. Треба 
напоменути и да је град Крагујевац 
међу три овогодишња добитни-
ка признања ,,Најхуманији град‘‘ 
које Црвени крст Србије додељује 
истим поводом за градове који су 
имали највећи број давалаца по 
глави становника.
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