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Након 34 године постојања Ме-
дицински факултет у Крагујевцу 
окренуо је нову страницу своје 
историје. Од 30. марта 2012. ова 
установа носи име ФАКУЛТЕТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИ-
ВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ. До 
промене је дошло због значајног 
проширења делатности факул-
тета кроз спровођење више про-
грама из области медицинских 
наука чиме је досадашње име фа-
култета постало само делимично 
пристајуће. Влада Републике Ср-
бије промену је оценила као не-

ФАКУЛТЕТ
МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НОВО ИМЕ

опходан корак у процесу развоја 
установе па је њеном одлуком 
ново име и озваничено.

Ово је прилика и за подсећање 
на историјат Факултета, његов 
развој и промене кроз које је то-
ком времена пролазио.

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу почео 
је са радом 9. децембра 1977. као 
одељење Медицинског факултета 
Универзитета у Београду са се-
диштем у Крагујевцу. 29. маја 1986. 
факултет добија самосталност и 
наставља рад као Медицински 
факултет Универзитета у Кра-

гујевцу. 1991. године уписана је 
прва генерација студена-

та постдипломских 
студија, а 2003 
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године прва генерација студената 
Високе медицинске школе (са-
дашње Основне струковне сту-
дије). Школске 2005/2006. године 
уписана је прва генерација студе-
ната одсека Фармације (садашње 
интегрисане академске студије - 
магистар фармације), као и прва 
генерација студената докторских 
академских студија, које су ус-
постављене као прве у земљи 
из области медицине. Школске 
2010/2011. уписана је прва гене-
рација студената интегрисаних 
академских студија стоматоло-
гије чиме је заокружен процес 
обједињавања медицинских на-
ука на факултету, што доводи 
до новог, свеобухватнијег имена 
целе установе. 

У нова поглавља свог развоја 
Факултет медицинских наука 

креће као четврта научно-ис-
траживачка институција 

у земљи.
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материјал за будућа истраживања 
и научне радове. Иницијатива о 
сарадњи потекла је наравно од 
Лазара Филиповића, студента 
III године основних струковних 
студија Факултета медицинских 
наука, а сам факултет ју је при-
хватио са одушевљењем и малим 
прибојавањем од екстремне за-
хтевности подухвата.

Цела акција изведена је под по-
кровитељством Скупштине града 
Крагујевца и уз велику мобилиза-
цију разних градских и државних 
служби и предузећа са обе стране 
границе јер је требало обезбеди-
ти легално и практично одвијање 

Два члана параолимпијског 
клуба ,,Јуниор'' остварила су под-
виг какав се не памти претрчав-
ши десет маратона за десет дана 
у периоду 15-24. фебруара 2012, 
тачније релацију од Крагујевца 
до Мостара дугу 421 км, трчећи 
у дневним деоницама од 42 км 
што је дужина класичног ма-
ратона. У питању су слабовиди 
спортисти Горан Николић (44), 
председник клуба ,,Јуниор'' и 
Лазар Филиповић (22), студент 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. Подвиг је тим већи 
јер се одвијао у периоду екс-
тремне хладноће када су зимски 
услови у рангу елементарне непо-
годе захватили цео регион. Они 
су се одлучили на овај подухват 
мотивисани спортским изазовом 
али и жељом да целокупну јав-
ност надахну здравим животом, 
посебно популацију особа са ин-
валидитетом.

Своју улогу у несвакидашњој 
мисији имао је и Факултет ме-
дицинских наука у Крагујевцу 
који је свакодневно пратио 
здравствено стање спортиста 
и обезбезбеђивао суплементе 
у исхрани. Задатак је обавила 
Лабораторија за кардиоваскулар-
ну физиологију и спортску ме-
дицину под руководством проф. 
др Владимира Јаковљевића а 
спортисте је на терену пратио 
Ђорђе Стефановић, апсолвент 
Факултета медицинских наука и 
члан тима Лабораторије. Проф. 
Јаковљевић и Стефановић били су 
фасцинирани подвигом двојице 
атлета и резултатима мерења 
њихових здравстених парамета-
ра. Они су наиме своју епопеју од 
десет маратона завршили са тек 
занемарљивим здравстевеним 
проблемима, тако да ће резул-
тати испитивања бити драгоцен 

ДЕСЕТ МАРАТОНА
УЗ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 

оваквог маратона на путевима две 
земље што је учињено уз подршку 
МУП-а Србије и амбасаде БИХ у 
Србији. Успешан завршетак акције 
обележен је на опште задовољство 
пријемом у Скупштини града Кра-
гујевца за учеснике и медије.

СЕМИНАР ,,КАРДИО-РЕНАЛНИ
СИНДРОМ: ЕТИОПАТОГЕНЕЗА, 
ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ’’

На Факултету медицинских нау-
ка у Крагујевцу 09.03.2012. одржан 
је семинар ,,Кардио-ренални синд-
ром: етиопатогенеза, дијагностика 
и лечење’’. Семинар су организо-
вали Катедра за нефрологију Фа-
култета медицинских наука у Кра-
гујевцу и Клиника за урологију и 
нефрологију Клиничког центра 
Крагујевац. У питању је део редов-
них активности Центра за конти-
нуирану медицинску едукацију 
Факултета медицинских наука чији 
су наставници и сарадници том 
приликом били у улози предавача 
заједно са колегама са Медицин-
ског факултета у Београду. Про-
грам семинара акредитован је од 
стране Здравственог савета Србије 
и носио је 6 бодова за слушаоце и 
12 за предаваче.

Уз примарни циљ темељнијег и 
свеобухватнијег улажења у пробле-
матику кардио-реналних болести 
семинар је и самим датумом одр-
жавања са собом носио и пратеће 
мотиве. Један од њих је и скретање 
веће пажње на Светски дан бубрега 
који се обележава другог четвртка у 
месецу марту (ове године 8. марта) 

са циљем повећања свести и знања 
становништва о важности бубрега. 
Други је излазак монографије ,,Кар-
диоваскуларне болести код болес-
ника на хемодијализи’’ аутора доц. 
др Дејана Петровића који је био и 
руководилац семинара, у издању 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. Семинар је са собом 
донео и бољи увид у могућности 
крагујевачких нефролога и дело-
вање постдипломских студија из 
области нефрологије на Факултету 
медицинских наука у Крагујевцу. 
Програм се уз велику посећеност 

одвијао у амфитеатру 
,,Проф. др Милосав 
Костић’’ Факултета 

медицинских наука. 
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На Клиници за педијатрију Клиничког центра Крагујевац 04.04.2012. 
отворене су нове наставне просторије Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. Реконструкцијом и реновирањем до тада нефункционал-
ног простора добијене су сала за предавања, две одвојене просторије 
за испитивање студената и једна заједничка за састанке. Нове прос-
торије чију адаптацију је финансирао Факултет медицинских наука 
из својих средстава, допринос су заокруживању процеса теоретске 
и практичне наставе и подизању стандарда образовања будућих ле-

НОВЕ НАСТАВНЕ ПРОСТОРИЈЕ

У КЛИНИЧКОМ ЦЕНТРУ

У Врњачкој Бањи је 22.03.2012. 
потписан протокол о сарадњи 
Општине Врњачка Бања и Факул-
тета медицинских наука у Крагује-
вцу. Протокол предвиђа отварање 
одељења основних струковних 
студија крагујевачког Факултета 
медицинских наука у Врњачкој 
Бањи. Овај споразум процењен 
је као значајан заједнички инте-
рес Врњачке Бање као туристич-
ког центра Србије и Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
као носиоца образовног, науч-
ног и стручног развоја макроре-
гије Шумадије и Западне Србије. 

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА И
ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА 
У КРАГУЈЕВЦУ

Образовање недостајућих висо-
костручних кадрова образовног 
профила основних струковних 
студија (струковни физиотерапе-
ут) неопходно је за развој здрав-
ственог туризма и унапређење 
стандарда здравствене заштите не 
само Врњачке Бање већ и читаве 
Србије. Протокол су потписали 
председник Општине Врњачка 
Бања Зоран Сеизовић и декан Фа-
култета медицинских наука у Кра-
гујевцу Небојша Арсенијевић.

Са стране Општине Врњач-
ка Бања примарне обавезе су 
обезбеђивање простора, опреме 

и пратећег особља, а са стране 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу спровођење стручних 
и правних послова на оснивању и 
акредитацији одељења као и по-
моћ у обезбеђивању неопходног 
наставног особља и литературе 
за библиотеку. У плану потпи-
сника је и отварање других висо-
кокошколских програма који ће 
допринети развоју и афирмацији 
како Општине тако и Факултета, 
што ће се реализовати на основу 
годишњих уговора. 

кара. Нова просторно-наставна 
целина наставак је праксе у којој 
су до сада опремљене сала за пре-
давања на осмом спрату Клинич-
ког центра у хируршком блоку 
као и просторије за интернатски 
боравак студената у настави на 
предметима интерна медицина, 
хирургија и гинекологија. Кли-
нички центар Крагујевац стална 
је наставна база Факултета меди-
цинских наука а треба подсетити 
и на друге димензије сарадње ове 
две установе, нарочито на прак-
су засновану на споразуму којим 
се уређује начин пријема и за-
снивања радног односа доктора 
медицине са циљем што бржег 
професионалног ангажмана нај-
бољих дипломаца.
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ТИЧНИХ ЋЕЛИЈА’’ одржао је Ђузеп Фернандез 
(Шпанија), менаџер за криопрезервацију компаније 
,,Chart Biomedical’’. Он је представио технолошку 
страну чувања матичних ћелија без које цела наука 
може бити тек пола посла. Ова технологија нуди мо-
гућности које се тек наслућују јер једном замрзнута 
ћелија не стари и може се по потреби одмрзнути у 
жељеном тренутку. Господин Фернандез дао је увид 
у најновија достигнућа, предности и недостатке, 
актуелне и специфичне системе чувања матичних 
ћелија.

На овом 
стручном скупу још једном је 
константован врло динамичан 
развој науке матичних ћелија 
због које је она у константном 
фокусу светске јавности. Наго-
вештај могућности њиховог ко-
ришћења у лечењу великог броја 
болести и регенерацији оштеће-
них или изгубљених ткива даје 
велику наду. Са друге стране, изнет је податак да Србија због чувања 
матичних ћелија у иностранству годишње губи милионе због чега све 
више забрињава недефинисано одлагање реализације пројекта Цен-
тра за истраживање и Банке матичних ћелија у Крагујевцу. 

Скупу ,,НОВОСТИ У ПРИМЕНИ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА’’ у амфи-
театру ,,Проф. др Милосав Костић’’ присуствовали су студенти, нас-
тавници и сарадници Факултета медицинских наука у Крагујевцу као 
и гости. Након предавања из публике су дошла интересантна питања 
што је продубило садржај изнетог на скупу.

На Факултету медицинских 
наука у Крагујевцу 26.04.2012. 
одржан је стручни скуп ,,НОВО-
СТИ У ПРИМЕНИ МАТИЧНИХ 
ЋЕЛИЈА’’ на коме су излагане ак-
туелности из ове научне области 
и неких њених важних делова. 
Домаћин скупа и водитељ дис-
кусије био је проф. др Миодраг 
Стојковић, редовни професор 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. Након његове уводне 
речи прво предавање одржала је 
проф. др Мајлинда Лако, профе-
сор Универзитета у Њукаслу и 
визитинг професор Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу. 
Тема њеног предавања била је 
,,КОРИШЋЕЊЕМ МАТИЧНИХ 
ЋЕЛИЈА ДО ПОВРАТКА ВИДА’’. 
Представљене су могућности 
примене матичних ћелија у ле-
чењу болести ока где су у првом 
плану биле повреде рожњаче и 
коришћење лимбалних матич-
них ћелија. Наведен је пример 
пацијента који није видео 50 
година а који је захваљујући те-
рапији матичним ћелијама по-
вратио вид. За други пример 
узет је човек коме су за лечење 
повређеног ока коришћене ће-
лије из другог, здравог ока, што 
је такође резултирало успешним 
лечењем. Било је речи и о ономе 
што је тек у најави- коришћење 
ембрионалних матичних ћелија 
за лечење болести мрежњаче и 
очног живца. 

Друго предавање на тему ,,ЧУ-
ВАЊЕ И ЗАМРЗАВАЊЕ МА-

СТРУЧНИ СКУП

,,НОВОСТИ У ПРИМЕНИ

МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА’’
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Посебне похвале заслужује 
мешовита екипа шахиста и то са-
чињена од самих дебитаната која 
је освојила убедљиво прво место 
добивши све одигране партије!

Добро је познато колика се 
пажња посвећује спорту на Фа-
култету медицинских наука па су 
постигнути резултати последица 

планског и добро организованог 
рада Факултетског спортског 
друштва ,,Медицинар’’. Термини 
за тренинге били су обезбеђе-
ни од почетка сезоне а форма 
је постизана кроз низ такми-
чарских активности од којих је 
најважнија била прво Првенство 
медицинског факултета (19.11-04
.12.2011.) уз играње бројних тре-
нинг утакмица.

36. Медицинијада тако је до-
нела четири златне и по пет 
сребрних и бронзаних медаља 
на Факултет медицинских наука 
што је свакако достигнуће које 
даје вољу за још већи рад и боље 

У Будви је у периоду 9-14.05.2012. 
одржана 36. Медицинијада на којој 
су спортисти Факултетског спорт-
ског друштва ,,Медицинар’’ још 
једном остварили запажене резул-
тате. Они су у укупном пласману 
међу 14 факултета освојили ТРЕЋЕ 
МЕСТО. Томе су посебно доприне-
ле девојке које су ове године биле 
ПРВЕ док су мушкарци доспели до 
ЧЕТВРТОГ места.

Факултет медицинских наука 
је на 36. Медицинијади имао еки-
пе у свим спортовима у обе кон-
куренције наступивши са укупно 
100 такмичара. Освојено је укуп-
но 27 бодова што је видан напре-
дак у односу на прошлогодишња 

23 бода и наставак тренда при-
метног раста заједничког учинка 
из године у годину.

Мушке екипе су освојиле 
трећа места у кошарци, рукомету 
и стрељаштву док су сребра ос-
војена у атлетици и стоном тени-

су где друго место представља и 
нове бодове за екипу у односу на 
протекле године.

Посебна прича су девојке, које 
су освојиле медаље у девет од десет 
спортова. Шампионке су постале у 
кошарци, рукомету и одбојци, док 
су друге биле у футсалу, тенису и 
атлетици. Куриозитет је њихово 
треће место у пливању освојено 
без тренирања у затвореном ба-
зену тј. практично без тренинга. 
Поред кошаркашица и рукомета-
шица које су већ навикле на најви-
ши пласман, нове поене донеле су 
шампионке одбојкашице, екипа од 
које се тек очекују високи домети.
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ПЛАСМАН ЕКИПА ПО СПОРТОВИМА

мушкарци девојке

ФУТСАЛ

1. МЕД (Београд) ФАР (Београд)

2. МЕД (Ниш) ФМН (Крагујевац)

3. МЕД (Нови Сад) ФАСПЕР (Београд)

КОШАРКА

1. МЕД (Београд) ФМН (Крагујевац)

2. МЕД (Нови Сад) МЕД (Нови Сад)

3. ФМН (Крагујевац) ФАР (Београд)

РУКОМЕТ

1. МЕД (Ниш) ФМН (Крагујевац)

2. МЕД (Београд) МЕД (Београд)

3. ФМН (Крагујевац) МЕД (Нови Сад)

ОДБОЈКА

1. МЕД (К. Митровица) ФМН (Крагујевац)

2. МЕД (Београд) ФАСПЕР (Београд)

3. СТО (Београд) МЕД (Београд)

СТОНИ ТЕНИС

1. МЕД (Нови Сад) МЕД (Бања Лука)

2. ФМН (Крагујевац) МЕД (Београд)

3. ВЕТ (Београд) ФМН (Крагујевац)

ТЕНИС

1. МЕД (Ниш) МЕД (Нови Сад)

2. МЕД (Београд) ФМН (Крагујевац)

3. МЕД (Нови Сад) МЕД (Београд)

СТРЕЉАШТВО

1. МЕД (Нови Сад) МЕД (Београд)

2. МЕД (Београд) МЕД (Нови Сад)

3. ФМН (Крагујевац) ФМН (Крагујевац)

ШАХ

1. ФМН (Крагујевац)

2. МЕД (Нови Сад)

3. МЕД (Београд)

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЕКИПА

I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Нови Сад) 32

I I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Београд) 29

I I I место ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
(Крагујевац) 27

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЕКИПА (девојке)

I место ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
(Крагујевац) 17

I I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Нови Сад) 15

I I I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Београд) 12

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН ЕКИПА (мушкарци)

I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Нови Сад) 17

I I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Београд) 17

I I I место МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
(Ниш) 9

I V место ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
(Крагујевац) 7

БОДОВЕ ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ДОНЕЛЕ СУ СЛЕДЕЋЕ ЕКИПЕ:

МУШКАРЦИ ДЕВОЈКЕ

Футсал - 2

Кошарка 1 3

Рукомет 1 3

Одбојка - 3

Тенис - 2

Стони тенис 2 -

Атлетика 2 2

Пливање - 1

Стрељаштво 1 1

Шах 3

ПРИЈЕМ ЗА СПОРТИСТЕ

 Поводом резултата остваре-
них на 36. Медицинијади декан 
Факултета медицинских наука 
проф. др Небојша Арсенијевић 
приредио је 28.05.2012. традици-

онални пријем за чланове Факул-
тетског спортског друштва ,,Ме-
дицинар’’. 

Слављенички сусрет био је 
прилика за представљање ре-
зултата и приказивање трофеја 
и медаља а учинак и активности 
спортиста Факултета медицин-
ских наука привукли су пажњу 
и локалних ТВ кућа. На коктелу 
у Клубу студената окупљене је 
прво поздравио декан Арсеније-
вић а дружење је затим наставље-
но уз подсећање на такмичење и 
дружење из Будве и ковање пла-
нова за нове успехе. 

резултате у будућности. У пла-
ну је рецимо, стратешко укљу-
чивање градског затвореног ба-
зена у програм рада спортског 
друштва, како за такмичаре 
тако и за рекреативце што је та-
кође врло битна ставка спорт-
ског живота факултета.



ПРОЗОР / ЈУН / 20128

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Факултет медицинских наука у Крагујевцу расписао је конкурс за упис студената у прву годину студија 
школске 2012/2013.  године на следеће акредитоване студијске програме:

НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА БУЏЕТСКИ САМОФИНАНСИРАЈУЋИ

Интегрисане академске студије медицине 96 -
Интегрисане академске студије фармације 84 -
Интегрисане академске студије стоматологије 24 -
Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 10 34
Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 10 34
Докторске академске студије - 98

ШКОЛАРИНА ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ:
за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 80.000,00 дин.
за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 80.000,00 дин.
за Докторске академске студије 120.000,00 дин.

ШКОЛАРИНА ЗА СТРАНЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ:
за Интегрисане академске и струковне студије 1.800,00 €
за Докторске академске студије 2.000,00 €

1. УПИС НА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ И ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

На расписани конкурс могу се пријавити кандидати који су завршили гимназију или средњу школу 
здравствене струке или ветеринарског усмерења у четворогодишњем трајању и имају уверење о здрав-
ственом стању.

Кандидати за упис у прву годину полажу пријемни испит из следећих предмета:
- на студијском програму Интегрисаних академских студија медицине -  из Биологије и Хемије
- на студијском програму Интегрисаних академских студија фармације - из Математике и Хемије
- на студијском програму Интегрисаних академских студија стоматологије - из Биологије и Хемије
- на студијском програму Основних струковних студија – из Биологије и Хемије

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе следећа документа:

-  читко попуњену пријаву 
   (добија се на Факултету),
-  оригинална сведочанства 
    I, II, III и IV разреда,
-  фотокопије истих сведочанстава,
-  оригинал диплому,

-  фотокопију дипломе,
-  извод из матичне књиге рођених
   (оригинал и фотокопија),
-  лекарско уверење 
   (издато од надлежне здрав. установе),
-  уплату за трошкове пријемног испита.
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2. ПРИЈЕМ ДОКУМЕНАТА ЗА УПИС

Пријем докумената обавиће се у згради Деканата у улици Светозара Марковића 69,  дана 20, 21,  и 22. 
јуна 2012. године, у времену од 9.00 до 14.00 часова. 

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе нострификована документа или 
потврду Министарства просвете Републике Србије да је нострификација започета.

Трошкове пријемног испита у износу од 7.000 (седам хиљада) динара уплатити на жиро рачун  Факул-
тета број: 840-1226666-19,  са позивом на број: 

сврха уплате модел позив на број
Трошкови пријемног испита:
за Интегрисане академске студије медицине 97 82 2010
за Интегрисане академске студије фармације 97 52 2020
за Интегрисане академске студије стоматологије 97 66 2080
за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 97 22 2030
за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 97 22 2030
Прималац:  Медицински факултет у Крагујевцу

3. ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит одржаће се на Факултету медицинских наука у Крагујевцу у следећим терминима:

за Интегрисане академске студије медицине 27. јуна 2012. год. 1200 - 1500

за Интегрисане академске студије фармације 2. јула 2012. год. 1200 - 1500

за Интегрисане академске студије стоматологије 3. јула 2012. год. 1200 - 1500

за Основне струковне студије – струковни физиотерапеут 3. јула 2012. год. 1200 - 1500

за Основне струковне студије – струковна медицинска сестра 3. јула 2012. год. 1200 - 1500

4. УПУТСТВО КАНДИДАТИМА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Поштовани кандидати,

Провера идентитета кандидата обавиће се приликом уласка кандидата у просторије факултета увидом 
у личну карту или пасош, сат времена пре почетка полагања пријемног испита.

У просторију где ће се полагати пријемни испит дозвољено је уношење само следећих предмета:
•  хемијска оловка која пише плавом бојом
•  графитна оловка
•  џепни калкулатор који нема могућност меморисања алфанумеричких карактера
•  идентификациони листић, који су кандидати добили приликом предавања докумената

Забрањено је поседовање било какве литературе, џепних рачунара, мобилних телефона, радиоуређаја, 
папира и слично...

Пошто се кандидат распореди на радно место, добија тестове, као и оверене празне папире за рад. 

Кандидат предаје урађени тест члану Комисије и напушта просторију водећи рачуна да не омета остале 
кандидате. Кандидат не може напустити просторију пре истека првог сата рада на тесту.

Строго је забрањена замена картона за одговоре кандидата на пријемном испиту.

Кандидат који је на било који начин нарушио регуларност испита, удаљује се из просторије за полагање 
чиме губи право на даљи ток испита и рангирање на ранг листи.
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5. РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА

Кандидат који је као ученик III или IV разреда средње школе освојио једно од прва три места на репу-
бличком такмичењу које организује Министарство просвете, односно на међународном такмичењу, из 
биологије, хемије или математике не полаже пријемни испит из одговарајућег наставног предмета.

 Пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним бројем бодова. Ово се не односи на награде 
освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената.

Рангирање кандидата обавља се на основу успеха постигнутог у сва четири разреда у средњој школи 
(максимални број бодова је 40) и на пријемном испиту (максималан број бодова је 60). 

Укупан максимални број бодова који кандидат може остварити износи 100.
На терет буџета може бити уписан кандидат са коначне ранг листе који је остварио преко 50 бодова.
Прелиминарна јединствена ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета.
Кандидат може поднети приговор на прелиминарну јединствену ранг листу у року од 24 сата од обја-

вљивања ранг листе.
Декан доноси одлуку о приговору у року од 24 сата од подношења приговора.
На решење декана Факултета по приговору кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 

24 сата од пријема решења.
Савет факултета решава по жалби у року од 2 дана од њеног пријема. 
Коначна ранг листа кандидата биће објављена на огласној табли и веб страници Факултета и Универзитета.

6. УПИС КАНДИДАТА

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија  
МЕДИЦИНЕ обавиће се у просторијама Одсека за академске и струковне студије Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 5. јула (четвртак) у времену од 9:00 до 15:00 ча-
сова. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо 
њега биће уписан следећи кандидат са коначне ранг листе.

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија  ФАР-
МАЦИЈЕ обавиће се у просторијама Одсека за академске и струковне студије Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 9. јула (понедељак) у времену од 9:00 до 15:00 часова. 
Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега 
биће уписан следећи кандидат са коначне ранг листе.

Упис кандидата у прву годину студија на студијском програму Интегрисаних академских студија  
СТОМАТОЛОГИЈЕ обавиће се у просторијама Одсека за академске и струковне студије Факултета ме-
дицинских наука у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69),  10. јула (уторак) у времену од 9:00 до 15:00 
часова. Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо 
њега биће уписан следећи кандидат са коначне ранг листе.

Упис кандидата у прву годину студија на студијским програмима ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУ-
ДИЈА обавиће се у просторијама Одсека за академске и струковне студије Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу (Светозара Марковића бр. 69), 10. јула (уторак) у времену од 9:00 до 15:00 часова. Ако се 
кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, уместо њега биће 
уписан следећи кандидат са коначне ранг листе.

Сваки кандидат је дужан да приложи следећа документа:
- оригинал дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту у средњој школи;
- оригинале сведочанстава о завршеном првом, другом, трећем и четвртом разреду средње школе;
-  извод из матичне књиге рођених;
-  два обрасца ШВ-20 (купују се на Факултету);
-  две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм;
-  једну фотографију формата 2 x 2,5 цм;
-  потврду о осигурању, ако је кандидат осигуран;
- потврду о уплати школарине (прва рата за студенте основних струковних студија) у износу од 20.000 динара*;
- индекс (може се подићи на Факултету без новчане надокнаде).

* Самофинансирајући студенти основних струковних студија могу уплатити школарину у четири рате. Уплатнице 
за трошкове школарине налазе се у скриптарници Факултета медицинских наука.

Све остале информације о детаљима уписа и  студирања,  можете добити на телефон: 034/306 800, или 
на web адреси Факултета медицинских наука у Крагујевцу www.medf.kg.ac.rs
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Проф. др Владимир Штр-
бак одржао је 28.04.2012. на 
Факултету медицинских нау-
ка  у Крагујевцу предавање на 
тему ,,Cell volume regulation – 
pathophysiological implications’’. 
Предавање из његове експертске 
области – ендокринологија 
и метаболизам одржао је као 
гост катедре за физиологију а 
било је намењено студентима 
постдипломских студија. У свом 
предавању скренуо је пажњу на 
сазнања да хипотонични раство-
ри могу подстаћи секрецију 
ћелија тако да буду заобиђени 
регуларни сигнални унутарће-
лијски процеси

Проф. др Владимир Штрбак 
шеф је Лабораторије за неуроху-
моралну регулацију Института 

На Факултету медицинских наука у Крагујевцу 11.05.2012. пре-
давање ,,Bioactive peptides’’ одржао је проф. др Џон Мајкл Конлон, 
шеф катедре ѕа биохемију Факултета медицине и здравствених на-
ука Универзитета Уједињених Арапских Емирата. Професор Кон-

лон, један од водећих светских научника у својој 
области и аутор око 500 радова објављених у 
часописима са SCI листе, предавање је одржао 
као гост Катедре за микробиологију и иму-

нологију. Током предавања презентовао је 
своје најновије резултате који указују на 

антимикробну и имуномодулаторну 
активност биоактивних пептида из-

олованих из коже појединих врста 
жаба. Посебно значајно је да су ови 

пептиди ефикасни и против мул-
ти и панрезистентних бактерија 
(бактерија резистентних на све 

антибиотике).
Након предавања проф. др Џон Мајкл 

Конлон постао је визитинг професор 
Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу. Предавању у Плавој сали при-
суствовали су студенти, постдипломци, 
наставници и сарадници Факултета ме-
дицинских наука и Природно-матема-
тичког факултета из Крагујевца.

ПРЕДАВАЊЕ
ДР ШТРБАКА

,,BIOACTIVE PEPTIDES’’
ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР ЏОНA
МАЈКЛA КОНЛОНА

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА

,,КАКО ДО СТИПЕНДИЈЕ 

ЗА ТВОЈУ РАЗМЕНУ?’’

Комитет за међународну са-
радњу студената медицине – Ср-
бија (IFMSA) одржао је у суботу 
19.05.2012. на Факултету меди-
цинских наука у Крагујевцу ра-
дионицу под називом ,,Како до 
стипендије та твоју размену?’’. На 
радионици је било речи о начини-
ма на које студенти могу доћи до 
средстава за покривање трошко-
ва размене, односно котизације, 
пута и путног осигурања. Такође, 
биле су представљене идеје где, 
коме и на који начин се студенти 
могу обратити (нпр. како напи-
сати молбу). Предложене су нај-
повољније осигуравајуће куће за 
студенте (путно здравствено оси-
гурање) као и најповољније авио-
компаније (претрага летова). 

У радионици је учествовало 15 
студената Факултета медицин-
ских наука који су имали прилике 
да се упознају и са организацијом 
IFMSA-Serbia као и да добију 
додатне информације од студе-
ната који су раније учествовали 
у разменама организованим од 
стране овог Комитета. Као врло 
позитивно оцењено је то што су 
у радионици учествовали пре-
тежно млађи студенти што оста-
вља могућност њиховог каснијег 
укључивања у рад крагујевачког 
Комитета IFMSA-Serbia. Потре-
ба за организовањем ове врсте 
радионица констатована је на ос-
нову запаженог тренда који по-
казује да је сваке године све већи 
број студената Факултета меди-
цинских наука који учествују у 
међународним разменама. 

лон, један од
области и 
часописим
као гост 

нологију
своје

ант
а

Н
Кон
Фак
гује
сус
нас
диц
тич

за експерименталну ендокрино-
логију Словачке академије наука 
и шеф Института за физиологију 
и патофизиологију Медицинског 
универзитета Словачке. Као визи-
тинг професор  Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу проф. 
Штрбак је дан раније одржао пре-
давање и студентима интегриса-
них академских студија фарма-
ције у делу редовне наставе. 
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Факултет ме-
дицинских наука 
Универзитета у 
Крагујевцу био је 

део још једне, девете по реду Ноћи 
музеја одржане 19.05.2012. нашав-
ши се тако међу 40 програма на 25 
локација у Крагујевцу, а све укупно 
у друштву 65 градова у Србији. 

Изложба Факултета меди-
цинских наука састојала се од 
три целине – у Галерији факул-
тета приређене су ИЗЛОЖБА 
МЕДИЦИНСКИХ УЧИЛА и 
ИЗЛОЖБА СКУЛПТУРА У ДР-
ВЕТУ- ,,ЧЕЖЊА’’, ЖИВОТЕ ДЕ-

НИЋА док су у 
кругу установе, 
на отвореном 
п ри к а з и в а не 
К Р Е АТ И В Н Е 
ВИДЕО-ПРЕ-
З Е Н ТА Ц И Ј Е 
ФА КУЛТЕТА 
из претходних 
година.

Изложба МЕ-
ДИЦИНСКИХ 
УЧИЛА пред-
ставила је нека 
од основних 
наставних сред-

става из прошлости и садашњости 
Факултета попут микроскопа, мо-
дела скелета и лутака за кардиопул-
моналну реанимацију. Централни 
експонат целе изложбе био је на-
равно ПЛАСТИНИРАНИ КАДА-
ВЕР, људско тело обрађено методом 
пластинације са очуваним и јасно 
видљивим ткивима, незаменљив у 
настави анатомије. Експонат који 
је Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу набавио 
први у Србији.

Други део изложбе у Галерији фа-
култета припао је Животи Денићу, 
скулптору наивцу из Лапова који се 

НОЋ МУЗЕЈА 2012.
НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

Двоје гостујућих предавача из 
Словачке одржали су 24.05.2012. 
предавања на Факултету ме-
дицинских наука у Крагујевцу 
као гости катедре за физиоло-
гију. Прво предавање ,,Protective 
eff ects of polyphenoly compounds 
in experimental hypertension and 
metabolic syndrome’’ одржала је 
проф.др Олга Пеханова, дирек-
тор Института за физиологију и 
патофизиологију Словачке ака-

ГОСТОВАЊЕ 

СЛОВАЧКИХ 

ПРЕДАВАЧА

изражава на више материјала а који 
се овога пута представио скулпту-
рама у дрвету, целином ,,ЧЕЖЊА’’. 
Комади које је сама природа пону-
дила сугерисали су уметнику ре-
шења и најчешће га подстицали на 
настанак имагинарних ликова из 
српског праискона.

На великом видео-зиду на 
згради факултета приказани су 
креативни филмови о факултету 
из претходних година који су не-
кад шаљиво-забавног карактера 
а некад сетно-ретроспективног.

Од самог отварања у 18 сати до 
затварања у 2 сата после поноћи 
посетиоци су у великом броју кру-
жили зградом факултета детаљно 
се упознајући са експонатима, неко 
са бојажљивожћу, неко са радозна-
лошћу а многи у добром располо-
жењу фотографишући се за успо-
мену. Све укупно неколико стотина 
хиљада посетилаца у читавој земљи 
потврдило је репутацију Србије као 
једне од земаља са највећим бројем 
посетилаца ове особене приредбе.

Факултет медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу тако 
је оставио свој траг у Ноћи му-
зеја 2012. настављајући да буде 
део манифестације која је поста-
ла културни феномен читаве 
Европе тиме што се се макар у 
једној ноћи људи враћају старом 
добром непосредном контакту са 
културним добрима.

демије наука. У свом предавању 
истакла је да су експерименти 
на животињама показали да по-
лифеноли који су састојци црног 
вина могу бити изузетно корисни 
у превенцији хипертензије.

Друго предавање - ,,Th e diff er-
ence between the neurobehavioural 
(or psychosomathic) and neurobio-
logical aspects of approaches to the 
basic knowledge about the etiopatho-
genesis of some diseases from civili-
zation’’ одржао је проф. др Федор 
Јагла са Института за физиологију 
и патофизиологију Словачке ака-
демије наука, гостујући професор 
Факултета медицинских наука у 
Крагујевцу. Проф. Јагла скренуо 
је пажњу на разлике и компле-

ментарности психосоматског и 
неуробиолошког приступа боле-
стима цивилизације.

Предавању у Плавој сали Фа-
култета медицинских наука при-
суствовали су студенти после-
дипломских студија, наставници 
и сарадници Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу.
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УСПЕШНА АКЦИЈА

ДОБРОВОЉНОГ

ДАВАЊА КРВИ

На Факултету медицинских 
наука Универзитета у Крагујевцу 
29.05.2012. одржана је још једна 
акција добровољног давања крви. 
Због броја пристиглих давалаца ак-
ција која је спроведена у Кабинету за 
ургентну медицину трајала је и пре-
ко предвиђене сатнице. Сакупљено 
је 45 јединица крви а за давање се 
пријавило укупно 60 давалаца(!), с 
тим што је њих 15 морало да буде 
одбијено из медицинских разлога. 
Статистички куриозитети овог на-
лета акције су 22 женска даваоца и 
њих 10 који су крв дали први пут. 
Факултет медицинских наука је и 
у кампањи мај 2012. имао највећи 
број давалаца међу факултетима 
Крагујевачког универзитета.

У служби припреме акције на фа-
култету је дан раније приказан иг-
рани филм ,,Бели анђео’’ у продук-
цији Црвеног крста Ужице, који је 
проглашен за волонтерски подухват 
године. Филм кроз драмску форму 
говори о проблематици добровољ-
ног давалаштва крви, сценарио и ре-
жија дело су Владимира Курћубића, 
а у главним улогама су Слободан 
Љубичић, Марија Петронијевић, 
Слободан Филиповић и други.

Целокупну акцију добровољног 
давања крви партнерски су као и 
увек реализовали крагујевачки 
Црвени крст, Служба за трансфу-
зију крви Клиничког центра Кра-
гујевац и Факултет медицинских 
наука. С обзиром на постојећу 
успешност акција већ се разма-
трају нови начини потпунијег ис-
коришћења хуманих ресурса Фа-
култета медицинских наука.

Проф. др Јанко Николић Жу-
гић одржао је 11.06.2012. на 
Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу предавање ,,Абе-
рантно одржавање наивних пре-
курсора Т лимфоцита током по-
следњих деценија живота’’. Проф. 
Николић шеф је катедре за иму-
нобиологију Медицинског фа-
култета Универзитета Аризона 
и кодиректор Аризона центра за 
истраживање старења. Фокус ње-
говог предавања био је на улози 
старења у фенотипским и функ-
ционалним променама Т лимфо-
цита.

ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР ЈАНКА
НИКОЛИЋА ЖУГИЋА

Предавању у Плавој сали присут-
вовали су студенти, наставници и са-
радници Факултета медицинских на-
ука. Проф. др Јанко Николић Жугић 
дипломирао је на Медицинском фа-
култету у Београду где је и докторирао 
на Катедри за имунологију и важи за 
једног од најуспешнијих Срба у све-
ту у области биомедицинских наука. 
Предавање ,,Аберантно одржавање 
наивних прекурсора Т лимфоцита 
током последњих деценија живота’’ 
било је и приступно у процесу избора 
проф. Николића за визитинг профе-
сора Факултета медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу.
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ИЗ ЦРНЕ КУТИЈЕ

Шта рећи, коме се обратити!!!
Желим овим путем уложити примедбу на питања из интерне меди-

цине 2. Питања су неприлагоћена литератури (Манојловић, Илић и Сте-
фановић). Посебну ПАЖЊУ обратити на питања из нефрологије (преоп-
ширна) и хематологије (нејасна, нема их у уџбеницима).

Студенти 4. и 5. године.

...

др Бојан Стојановић је најбољи асистент на хирургији. Несебично нам 
је пренео своје знање и дао све од себе да вежбе из хирургије I буду зани-
мљиве и поучне.

  Студенти V године

...

Желимо да похвалимо др Бојана Милошевића, најбољи асистент из 
хирургије!!!

Студенти V године
...

Све похвале за катедру хирургије. Посебно желим да истакнем и овим пу-
тем се захвалим у име свих студената 5. године младом Др. Ивану Радоса-
вљевићу који се несебично трудио да пренесе своје знање не само студентима 
своје групе него свима који се нађу у том тренутку у операционој сали.

...
Поштовани,

Као студент пете године интегрисаних академских студија медицине 
стекла сам искуство да направим разлику измећу појединих катедри на 
нашем факултету. Све похвале за ваш рад и постизање резултата да 
наш факултет достигне овај ниво у односу на 2006 годину када сам ја упи-
сала. Посебно желим да похвалим катедру за хирургију и одлично организо-
вано вођење вежби у односу на друге катедре нпр. интерну медицину.

Уз дужно поштовање свим старијим колегама, морам да издвојим др Ивана 
Радосављевић који се јако пуно залагао да нам пренесе своје знање. У свим стре-
сним ситуацијама и хитним случајевима смирено је доносио праве одлуке за 
добро постављање праве дијагнозе и тако спонтано нас научио правом односу 
према пацијентима. Увек је имао времена да нам објасни како на најбољи и 
најбржи начин доћи до праве дијагнозе. Научио нас је томе да би био добар док-
тор, мораш бити прво добар човек, и да сваког пацијента треба саслушати, 
али не дозволити им да нам пацијенти говоре које анализе желе да раде, него 
да сами на основу симптома пронађемо пут до праве дијагнозе. Залагао се да 
када год се указала прилика за ушивањем нас представи као младе докторе 
и показивао и учио процес ушивања рана. Знам да многи студенти старијих 
година нису имали прилику ни једном да ушивају а наша група захваљујући 
несебичном др. Ивану Радосављевићу прошла је и научила много тога.

Таквог човека, доктора и асистента треба ценити, похвалити и по-
казати колико га студенти поштују и колико су му захвални за сав његов 
труд који улаже да нам пренесе своје знање.

...
                    

Молим вас да на вратима читаонице поставите ,,правила понашања’’, 
можда се појединци уразуме.

Унапред захвалан. Апсолвент

Мислим да би требало да се 
обрати пажња на студенте у хи-
рушком карантину, јер већина њих 
не спава у карaнтин

                      V година
...

Поштовани господине декане,
пишем по ко зна који пут у 

нади да ће неко ово прочитати! 
Реаговати!

У читаоници је велики проблем 
са местима.

Бруцоши који вуку са собом 
папириће са презентацијама из 
којих ,,спремају испите’’, кон-
стантно се сукобљавају због мес-
та са нама, студентима 6 године 
и апсолвентима.

Њихови папири стоје од прет-
ходног дана на столу, ми дођемо 
ујутру око 8h, склонимо и седнемо, 
јер наравно места су заузета од 
њихових папира, онда се они појаве 
око 10-11h и ту настане сукоб!

Мислим да би могло то да се ре-
гулише на неки цивилизован начин, 
а не да се циганишемо, што није 
примерено нама.

Све је савршено функционисало, 
што се тиче правила и реда увек 
када је неко од студената радио у 
читаоници.

Ако већ нећете да запослите не-
кога у истој, онда нека се портири 
ангажују мало више у вези тога.

Ово овако ни нашта не личи!!!
П.С.  Срамота ме што уопште 

долазим у овакву ситуацију, али 
шта ћу...?

...

Уважени професори, молим вас 
да следећи пут буде мање очиглед-
но да на конгрес студената меди-
цине одлазе само студенти чији су 
ментори одређени професори

То се одавно зна, али ове године 
је заиста јадно!

Страшно је што се нисте удос-
тојили да одржите бар мини кон-
грес него сте на основу апстра-
кта од 250 речи одредили ко ће 
нас представљати, боље речено 
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одредили сте на основу ментора! 
Надам се најискреније да ће наше 
колеге схватити да радом и зала-
гањем је немогуће отићи на конгрес 
ако вам ментор није одговарајући 
и наредне године бојкотовати ову 
смејурију.

...

Др Александар Матић – најбољи 
сарадник у настави на катедри за 
хирургију.

Пуно поздрава од студената ‘’18’’

...

Све похвале за млађаног др Мар-
ка Петровића.

...

Поштовани,
Молимо Вас да порцију качка-

ваља у мензи повећате, јер ако раз-
мислите, схватићете да је пола 
парчета мало за један оброк!  

Хвала на разумевању 
Унапред захвални гладни сту-

денти медицине

...

Проф. Живановић А. (са гине-
кологије) је најбољи професор! Све 
похвале за његов рад! Жао нам је 
што остали професори нису као 
он. До сада нисмо имали прилику 
да на вежбама научимо толико ко-
рисних ствари.

...

Поштовани декане,

све катедре поштују ставку из 
Статута факултета да тест и 
практични важе три рока, осим 
катедре из хирургије где тест и 
практични важе само један рок.

Тест је јако обиман, има више од 
триста страна, а на практичном 
делу испита има пуно испитивача 
и није уједначен критеријум код 
свих.

Молимо вас да нам изађете у 
сусрет и омогућите нам да поло-
жени тест и практични важе три 
рока.

Студенти VI године
...

Драги декане нашег угледног фа-
култета, имамо последњу молбу за 
вас ако можете да нам помогнете 

‘’само’’ да дозволите да постоји размак бар од 7 дана између предмета 
Судска медицина и Ургентна стања у медицини. Постајемо апсолвенти 
од 8. јуна (генерација 2006 год. уписна) а немамо апсолвентски стаж, ако 
можете да нас разумете јер када полажемо гинекологију у јунском року, 
термин из испита Судска медицина је 11.07. а Ургентна стања 13.07. а у 
августу судс. 03.09. а Ургентна стања нема још термин.

МОЛИМО ВАС АКО МОЖЕТЕ ДА НАМ ПОМОГНЕТЕ да постоји 
размак између ова два испита барем 7 дана, нарочито у јулском року, 
јер нисмо сви у истој финансијској могућности да остајемо у граду преко 
лета, ако је судска у јулу 11.07.’12 са одлагањем испита била би 18.07.’12 и 
Ургентна стања пред крај јула, ако може???

ПОСЛЕДЊА МОЛБА ОД ГЕНЕРАЦИЈЕ 2006 а прва без апсолвентског 
стажа.

 ПОЗДРАВ ЗА НАЈБОЉЕГ ДЕКАНА 

...

У људској природи није да ужива! Након периода великих научни-
ка, великих открића и великог напретка, дошли смо до периода стаг-
нације, глобалних криза и опште моралне конфузије. Чим смо почели 
да убирамо плодове које су наши очеви и дедови са великом муком уз-
гајали, истог тренутка је наша унутрашња тежња за бољем зако-
чена. Данас сви хоће да имају а ретко ко хоће да ствара!  Нарочито 
они који одлучују!  Можда је то разлог зашто  данас сељак са трак-
тором у гаражи у ствари лошије живи од оног који је пре сто година 
земљу обрађивао воловима. Тежња ка усавршавању, изналажењу но-
вих решења  па чак,ако желите, и нових проблема које треба решава-
ти је основ постојања. Без тога чини се као и да је еволуција стала.
Прачовек је за све сам морао да се помучи и управо је то разлог зашто 
се тако брзо развијао. Развијали би се и брже да није расла  жеља за ко-
ришћењем а опадала жеља за стварањем. Данас имамо примере да су 
најбогатији и најуспешнији људи на свету они који и даље, и ако не мо-
рају, свако јутро устају пре свих и раде по цео дан. Проблем је у томе што 
је много више оних који су мало мање богати а не раде ништа! Па и цео са-
времени концепт образовања се заснива на томе да студент сто лакше  
учи и полаже испите и да му се информације сервирају на тањир. Али да ли 
то гаси жељу за спознајом? Свакако ћемо добити доста школованог кадра, 
али да ли у том систему талентовани појединци могу да се издвоје? Да ли 
хранећи се из тог  тањира  можемо  постати  креативни?  Или креативни 
постајемо тек када гладујемо за спознајом. Да ли би Тесла и Ајнштајн били 
то што јесу да им је све сервирано на тањир? Не него су се жестоко наму-
чили и тако хранили своју радозналост. И тек онда,када су били потпуно 
исцрпљени од трагања, дошли су до решења која су их учинили бесмртним.
Мучни процес  трагања за информацијом је предуслов креативности! А 
шта смо ми ако нисмо креативни? 

У животу,најсрећнији смо били када смо до неког циља досегнули. А што 
је пут до циља био тежи то је срећа била већа! Управо тежак пут омогућа-
ва да се циљ све јасније и јасније види. А када се циљ на крају и досегне он је 
у ствари само успутна станица. А колико станица толико врлина на том 
путу који за живота нећемо прећи. И не треба, у томе је и поента…

Разум, то тешко бреме које на овој планети само ми носимо,треба 
носити исправљених леђа, одлучним корацима корачати, и  погле-
да усмереног на ону крајњу линију хоризонта, па и мало преко ње.
Зато поставите себи што више циљева. И оне мале свакодневне али и 
оне највеће па  чак и оне који се чине потпуно сулудим и напорно радите 
да би их остварили! И колико год  да сте од рада уморни и даље је то бољи 
осећај од досаде! На крају и није битно да ли сте све циљеве остварили, 
већ колико сте корака ка том циљу направили. У сваком случају,  у пред-
ности сте у односу на оне који ни један корак нису направили!

На крају, све што сазнамо и створимо има смисла једино ако то упо-
требимо да сазнамо и створимо нешто ново!

 Ђорђе Стефановић
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