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Крајем јуна и почетком јула на Факултету медицинских наука оба-
вљен је један од најважнијих послова у животу сваког факултета – упис 
нове генерације студената. Месецима пре уписног процеса за школску 
2015/2016. годину претходиле су припремне радње читавог факултета 
и Дани отворених врата који се пословично одржавају сваке суботе 
у априлу, мају и јуну за заинтересоване који би хтели на непосредан 
начи да се упознају са факултетом.

Уписни процес почео је пријављивањем - предајом докумената 
од 24. до 26. јуна да би пријемни испити били одржани од 29. јуна 
до 2. јула, и то према устаљеној пракси да сваки студијски програм 
има свој дан за пријављивање и полагање. Након пријемног испита 
објављене су прелиминарне, а затим и коначне ранг-листе да би се 
потом приступило упису. Упис нових студената ФМН извршен је од 
6. до 9. јула 2015.

Факултет медицинских наука у Крагујевцу у прву годину студија 
школске 2015/2016. године уписао је 90 студената медицине, 84 сту-
дента фармације, 25 студената стоматологије и по 44 студента на оба 

УПИС 2015.

програма Основних струковних 
студија (струковна медицинска 
сестра/техничар и струковни 
физиотерапеут, по 14 на буџету 
и по 30 самофинансирајућих). 
Сви студенти интегрисаних ака-
демских студија уписани су на 
школовање о трошку буџета. По 
први пут уписана су и два сту-
дента по програму афирмативне 
мере уписа припадника ромске 
нациналне мањине (по један на 
ИАС медицине и стоматологије) и 
један студент по програму уписа 
студената са инвалидитетом (ИАС 
медицине) који улазе у поменуте 
бројеве уписаних. 

Интересантно је увек погле-
дати податке о броју студената 
који су се пријавили за полагање 
пријемног испита на Факултету 
медицинских наука – 230 на ИАС 
медицине, 226 на ИАС фармације, 
128 на ИАС стоматологије, и 54 
и 70 на програмима струковна 
медицинска сестра/техничар од-
носно струковни физиотерапеут. 
Дакле, на интегрисаним академским 
студијама безмало три студента 
на једно место (на стоматологији 
више од пет!) што на једноставан 
начин говори о интересовању за 
студирање на ФМН.
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Одбор за акредитацију науч-
ноистраживачких организација 
Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја на седници 
од 3. фебруара 2015. године зва-
нично је акредитовао Центар за 
молекулску медицину и истражи-
вања матичних ћелија Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
као - Центар изузетних вреднос-
ти у области медицинских наука 
- медицина, фармација, стома-
тологија, специјална едукација 
и рехабилитација.

Крагујевачки Центар тако се на-
шао у друштву још осам научних 

ЦЕНТАР ЗА МОЛЕКУЛСКУ МЕДИЦИНУ

И ИСТРАЖИВАЊА

МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
– ЦЕНТАР ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ

ПОВЕЉА ЗА ЦЕНТАР

Центру за матичне ћелије 
Факултета медицинских наука 
14. маја 2015. у просторијама 
Скупштине града Крагујевца 
додељена је повеља ,,Капетан 
Миша Анастасијевић’’ за науч-
ну и пословну визију у региону. 
Ова награда додељује се истак-
нутим привредним, научним, 
уметничким и другим установама 
и делатницима у циљу промо-
ције и афирмације друштвеног, 
предузетничког и културног ства-
ралаштва на нивоу региона, у 
овом случају на нивоу региона 
Шумадије и Поморавља.

- Организација међународних 
научних скупова.

- Просторни услови и опрема 
у складу са међународно призна-
тим стандардима и нормативима 
и други.

установа у земљи које су завреди-
ле тај статус и то као једини ван 
Београда. Неки од параметара по 
којима је Стручни тим одбора за 
акредитацију донео одлуку су и:

- Резултати и квалитет научноис-
траживачког рада и научноистра-
живачких кадрова тј. међународно 
признати научни резултати остварени 
у потпуности сопственим кадровским 
и материјалним капацитетима.

- Учешће и руковођење научним 
пројектима, како међународним, 
тако и оним под окриљем Министар-
ства просвете науке и технолошког 
развоја и сопственим.
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На Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу још једном је дужна пажња 
посвећена Светском дану бубрега. 
Поводом ове глобалне манифестације 
у амфитеатру ,,Проф. др Милосав 
Костић’’ 14. марта 2015. представљена 
је нова књига проф. др Дејана Петро-
вића ,,Малигне болести и оштећење 
бубрега у клиничкој пракси’’ и одржан 
је семинар Континуиране медицинске 
едукације са истоименом темом. Овај 
догађај окупио је на једном месту сам 
врх српске нефрологије.

Постала је већ традиција да Кра-
гујевац, Факултет медицинских наука 
и проф. др Дејан Петровић буду 
окупљајући фактори за сабирање 
научних снага ове гране медицине 
у Србији. А Светски дан бубрега 
показао се временом као добар по-
вод да се на глобалном и локалном 
нивоу унапређује свест о важности 
бубрега за целокупно здравље и да 
се у целом свету смањи учесталост 

болести бубрега и са њима повезаних болести. Ова манифестација 
одржава се од 2006. године, другог четвртка у месецу марту.

Организатори семинара били су Факултет медицинских наука у 
Крагујевцу (Центар за КМЕ) и Кли-
ника за урологију и нефрологију 
Клиничког центра Крагујевац. Јед-
нодушне оцене учесника дате су за 
јединственост и важност оваквог 
скупа у погледу окупљања самог 
врха српске нефрологије и тиме 
створених услова за помаке у научној 
мисли. Велике похвале изречене 

СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА 
СЕМИНАР КМЕ И НОВА МОНОГРАФИЈА 

ПРОФ. ДР ДЕЈАНА ПЕТРОВИЋА

Из предговора
проф. др Дејана 
Петровића,
аутора књиге:

,, [...] Повећан број болесника 
са малигним болестима, примена 
скрининга за рано откривање 
малигних болести, нови хемо-
терапијски агенси и протоколи 
лечења, довели су до продуженог 
живота болесника са малигним 
болестима, али и до повећане 
учесталости оштећења бубрега 
у овој популацији болесника. 
Оштећење бубрега код болесника 
са малигним болестима, настаје 
због синдрома разградње ћелија 
тумора, инфилтрације паренхи-
ма бубрега малигним ћелијама, 
паранеопластичног гломеруло-
нефритиса и оштећења тубуло-
интерстицијума. Хемотерапијски 
агенси су чест узрок акутног и/
или хроничног оштећења бубрега 
у овој популацији болесника. 
Непрекидни пораст броја бо-
лесника са малигним болестима 
и оштећењем бубрега, захтева 
појачану сарадњу онколога и 
нефролога у циљу превенције, 
раног откривања и правилног 
лечења ових болесника [...] ‘’.   

су и за ниво организације скупа и 
самог руководиоца, проф. др Дејана 
Петровића за кога је примећено 
да је својом новом монографијом 
потврдио своје истакнуто место 
у области стручне литературе ове 
гране медицине.

Иначе, овогодишњи слоган Свет-
ског дана бубрега на глобалном 
нивоу био је ,,Здрави бубрези за 
све’’, уз посебну поруку ,,Започните 
дан чашом воде’’.
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ПРОФ. ДР НЕБОЈША АРСЕНИЈЕВИЋ 

НОВИ РЕКТОР УНИВЕРЗИТЕТА
У КРАГУЈЕВЦУ

На изборној седници Савета Уни-
верзитета у Крагујевцу, одржаној 
15. маја 2015. године за новог рек-
тора изабран је проф. др Небојша 
Арсенијевић – редовни професор 
и дугогодишњи декан Факултета 
медицинских наука. Седница одржана 
у Ректорату Универзитета била је 
XIX по реду, а од укупно 19 чланова 
Савета за избор професора Небојше 
Арсенијевића гласало је њих 17.

Проф. др Небојша Арсенијевић 
изабран је за ректора Универзитета 
у Крагујевцу на мандатни период од 
3 године и планирано је да ступи на 
дужност 1. октобра 2015. године.

Биографија

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

Као стипендиста Светске здрав-
ствене опрганизације на предлог 
Министарства здравља Републике 

У Универзитетској галерији Уни-
верзитета у Крагујевцу 26. фебруара 
2015. године одржана је промо-
ција књиге ,,Вредновање науке и 
научника’’. У питању је моногра-
фија уредника проф. др Небојше 
Арсенијевића и проф. др Љиљане 
Вучковић-Декић у издању Акаде-
мије медицинских наука Српског 
лекарског друштва и Факултета 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу.

Промоција је протекла уз изузетно 
интересовање академске заједнице, 
јавности и медија. Представљајући 
књигу, рецензенти и уредници били 
су једнодушни у оцени колико су 
оваква издања неопходна у развоју 
научне мисли једне земље. Имајући 
то у виду, запажено је притом и да 
се овај наслов појављује у правом 
тренутку.

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА 

ВРЕДНОВАЊЕ
НАУКЕ И
НАУЧНИКА

Србије 2002. године завршио је мастер 
студије из области здравственог ме-
наџмента на ,,Insituto superiore di 
sanita’’ у Риму.

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

Декан Факултета медицинских 
наука у Крагујевцу био је од јану-
ара 2005. до септембра 2012. године 
када је ступио на дужност директора 
Клиничког центра Крагујевац.

Од 2014. управник је Центра за 
молекулску медицину и истражи-
вање матичних ћелија Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу 
који је 2015. акредитован као Центар 
изузетних вредности

Члан је више међународних и 
националних медицинских асо-
цијација. 
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У хотелу ,,Извор’’ у Аранђело-
вцу од 24. до 27. маја 2015. одр-
жан је Трећи београдски ЕФИС 
симпозијум о имунорегулацији 
са поднасловом - Имунитет, 
инфекција, аутоимунитет и 
старење. Следећи успех Првог и 
Другог ЕФИС састанка одржаних 
2008. и 2011. године, Европска 
федерација имунолошких друшта-
ва (EFIS) поверила је Центру за 
молекулску медицину Факултета 
медицинских наука организацију 
и Трећег симпозијума о имуноре-
гулацији. Конференција је окупила 
најистакнутије имунологе из САД, 
Европе, Русије и Азије.

Имунорегулација је једна од 
најважнијих тема не само за 
имунулоге већ за биомедицин-

ска истраживања уопште па је 
циљ скупа био да представи стање 
струке у различитим аспектима 
овог широког поља истраживања 
и подстакне интеракције између 
водећих научника из читавог света 
и младих истраживача, нарочито 
из области југоисточне и источне 
Европе.

Организатори научног програ-
ма су били професори Миодраг 
Лукић са Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, Јанко 
Николић Жугић са Универзитета 
Аризона у САД и Стипан Јоњић са 
Медицинског факултета у Ријеци. 
Листа предавача је укључивала 
руководство ЕФИС-а, истакнуте 
академике из Енглеске, Русије и 
САД као и руководиоце и истак-
нуте стручњаке водећих лабора-
торија у Европи.

Састанак је имао велики одзив  
међу имунолозима Србије и ре-
гиона који су заједно са другим 
колегама представили своје радо-
ве на 58 постера. За тих пар дана 
у Аранђеловцу представљена су 
најновија светска достигнућа из 
области имунорегулације, урођеног 
и стеченог имунитета, имунологије 

ТРЕЋИ БЕОГРАДСКИ ЕФИС СИМПОЗИЈУМ 
О ИМУНОРЕГУЛАЦИЈИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ФМН

ПОСЕБНЕ ЗАСЛУГЕ

Научни организатори Симпо-
зијума и сви учесници нарочито 
су истакли улогу Ане Милора-
довић и Милана Милојевића са 
Факултета медицинских наука 
у целокупној организацији и 
техничкој подршци скупа и изра-
зили им посебну захвалност.

метаболичких болести, имуноло-
гије тумора, старења имунолош-
ког система, гликоимунологије и 
других. Факултет медицинских 
наука је поред организације скупа 
пуним капацитетом учествовао и 
у програму и представио велики 
број постера. 

Симпозијим је имао и свој не-
формални део који је као и увек 
укључивао дружења и излете, а 
општи утисак о састанку је да су 
створене јаче везе између наших 
имунолога и истакнутих истражи-
вачких група у свету, како струч-
не тако и колегијалне, и да ће то 
имати јасан позитиван утицај на 
развој истраживачких центара 
у Србији међу којима Центар за 
молекулску медицину ФМН за-
узима посебно место.
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на Данима отворених врата ФМН, 
који се одржавају сваке суботе у 
априлу, мају и јуну до пријављи-
вања за упис. 

Будући студенти тога дана су 
на платоу Ректората из прве руке 
могли да сазнају тачне информације 
везане за упис на ФМН, распрше 
многе уобичајене заблуде и стра-
хове везане за сам пријемни испит 
и студирање и чују бројне савете 
старијих студената како да им сви ти 
процеси протекну што безболније, 
природније и ефикасније.

Лепо време поспешило је одр-
жавање целе менифестације, а ат-

Н а  п л а т о у 
испред Ректора-
та Универзитета 
у Крагујевцу 18. 
маја 2015. годи-
не одржана је 
традиционална 
манифестација 
,,Отворена врата 
Универзитета’’ 
коју организује 
универзитетски 
Центар  за развој 
каријере и саве-
товање студената. 
Циљ ове манифес-
тације је упознавање средњошколаца - будућих студената са могућнос-
тима студирања на факултетима Универзитета у Крагујевцу.

Ученици крагујевачких средњих школа тако су и овог маја били у при-
лици да се на појединачним штандовима сваког факултета информишу 
о студијском програмима, пријемном испиту и свему другом што би 
их интересовало. Свој штанд, као и увек имао је и Факултет медицин-
ских наука, на коме су студенти пружали све потребне информације 
и одговарали на бројна и разноврсна питања. Заинтересовани ђаци и 
присутни професори могли су тако да чују и много више од саме приче 
о упису и наставним активностима и доживе део аутентичне атмос-
фере Факултета медицинских наука. Све то, само још непосредније, у 
просторијама Факултета посетиоцима је иначе већ годинама доступно 

ФМН НА ,,ОТВОРЕНИМ

ВРАТИМА УНИВЕРЗИТЕТА’’

мосферу су оплеменили студенти 
Филолошко-уметничког факултета 
који су извели ефектан музичко-
сценски програм за присутне. 
Манифестација ,,Отворена вра-
та Универзитета’’ и овога пута је 
одисала добром организацијом 
и гостопримством захваљујући 
уиграном младом тиму универзи-
тетског Центра за развој каријере 
и саветовање студената.
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МЕДИЦИНИЈАДА

2015.
ЈОШ ЈЕДНОМ ДРУГИ, НИКАД БЛИЖИ ВРХУ

ГЕНЕРАЛНИ ПЛАСМАН НА МЕДИЦИНИЈАДИ 

(У ПОСЛЕДЊЕ ТРИ ГОДИНЕ)

ФАКУЛТЕТ 2015. 2014. 2013.
  Медицински факултет Универзитета у Новом Саду  33 38 34
  Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу  31 26 26
  Медицински факултет Универзитета у Београду  27 23 24

У Врњачкој Бањи је од 9. до 14. 
маја 2015. године одржана 39. Меди-
цинијада, највеће спортско такми-
чење студената биомедициниских 
наука у региону. На њој је Факултет 
медицинских наука Универзитета 
у Крагујевцу још једном освојио 
одлично друго место у генералном 

пласману заоставши само два бода 
у односу на (још једном) првопла-
сирани Медицински факултет у 
Новом Саду, а испред београдског 
Медицинског факултета (за четири 
бода).

Више од стотину студената Фа-
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култета медицинских наука, чланова 
19 спортских секција, бранило је 
боје Факултета медицинских наука 
и Спортског друштва ,,Медицинар’’ 
које прати факултет од оснивања 
1977. године. Током тих пет дана 
спортских надметања студенти 
ФМН су више од 50 пута изаш-
ли на борилишта и давали све од 
себе уз традиционалну и срчану 
подршку својих навијача. Овога 
пута највише су се истакли руко-
меташи, стонотенисери, тенисерке 
и други, освајањем првих места, 
али и сви одреда преданом борбом, 
марљиво акумулирајући бодове за 
свој факултет.

ИН МЕМОРИАМ

ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ МАЏАРАЦ
1946 – 2014.

У Крагујевцу је 28. децембра 2014. године преми-
нуо професор Мирослав Маџарац дугогодишњи 
професор Факултета медицинских наука.

Проф. Маџарац рођен је 1946. године у Кра-
гујевцу где је завршио основну школу. Школу 
за физичку културу завршио је 1965. у Приш-
тини, а на Факултету за физичко васпитање у Београду дипломирао 
је 1979. године, где је 1982. завршио постдипломске студије одбраном 
магистарског рада, а 1985. одбранио докторску дисертацију и стекао 
титулу доктора наука физичке културе.

Прво запослење остварио је у ОШ ,,Светозар Марковић’’ у Лапову 
где је радио до 1973. када прелази у СОФК-у Крагујевац где је као 
секретар радио до 1979. Након тога служба га води у Секретаријат 
за друштвене делатности СО Крагујевац до именовања за секретара 
СИЗ-а за физичку културу Крагујевац.

Његова вишедеценијска прича са Факултетом медицинских наука у 
Крагујевцу почиње 1980. када је почео да ради као предавач физичког 
васпитања са делимичним радним временом, да би од 1983. то чинио 
са пуним радним временом. За доцента на тада Медицинском фа-
култету у Крагујевцу изабран је 1986, а за ванредног професора 1998. 
године за ужу научну област Методологија антропометрије. Током 
1989. и 1990. остварио је наставно – научну сарадњу са Институтом 
за високошколски спорт Техничког универзитета у Дрездену.

Обављао је низ друштвених функција и добитник је више значај-
них признања - ,,Октобарска награда’’ СИЗ-а за физичку културу 
Крагујевца 1989, ,,Мајска награда’’ СОФК-е 1990. и друге.

Крајње посвећен спорту и Факултету медицинских наука, попу-
ларни професор Маџа својим студентима и спортистима омогућавао 
је понекад можда и оно што није било могуће, увек притом тражећи 
много, јер као рођени спортиста и педагог није ни могао другачије. 
Резултати и посвећеност његових ,,Медицинара’’ и са њим и без 
њега, говоре о ономе што је оставио иза себе.
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РУКОМЕТ (М)
Медицина Крагујевац – Стоматологија Панчево 19:17
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 19:13
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 18:19
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац - Медицина Нови Сад 22:12
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац - Медицина Ниш 28:13
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Крагујевац     
 2. Медицина Ниш     
 3. Медицина Нови Сад

РУКОМЕТ (Ж)
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 23:11
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 11:11
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 15:13
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац - Медицина Нови Сад 7:11
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Нови Сад     
 2. Медицина Крагујевац     
 3. Фармација Београд

КОШАРКА (М)
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 37:45
Медицина Крагујевац – Стоматологија Панчево 48:60
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 49:27 
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац - Медицина Нови Сад 48:37
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац - Медицина Београд 37:44
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Београд     
 2. Медицина Крагујевац     
 3. Медицина Нови Сад

КОШАРКА (Ж)
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 48:47
Медицина Крагујевац – Медицина Бања Лука 39:23
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 32:37
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Нови Сад     
 2. Медицина Крагујевац     
 3. Медицина Београд

ОДБОЈКА (М)
Медицина КГ – Медицина КМ 0:2
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 0:2
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Београд
 2. Медицина Косовска Митровица
 3. Медицина Нови Сад    

ОДБОЈКА (Ж)
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 2:1
Медицина Крагујевац –  Медицина Бања Лука 2:0
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 0:2
ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО:
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 0:2
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Нови Сад     
 2. Фармација Београд     
 3. Медицина Београд

ФУТСАЛ (М)
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 1:1
Медицина Крагујевац – Ветерина Београд 2:0
ЧЕТВРТФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Стоматологија Београд 4:0
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Бања Лука 1:2
ЗА ТРЕЋЕ МЕСТО:
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 1:2
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Београд     
 2. Медицина Бања Лука     
 3. Медицина Ниш

ФУТСАЛ (Ж)
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 1:2
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 4:1
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 2:2
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Фармација Београд     
 2. Медицина Крагујевац     
 3. Медицина Нови Сад

СТОНИ ТЕНИС (М)
Медицина Крагујевац –  Ветерина Београд 3:0
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 3:1
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 3:1  
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 3:2  
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Крагујевац     
 2. Медицина Ниш     
 3. Медицина Нови Сад

СТОНИ ТЕНИС (Ж)
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 1:3
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 3:2
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 0:3
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Нови Сад     
 2. Медицина Београд     
 3. Медицина Крагујевац

МЕДИЦИНИЈАДА 2015. РЕЗУЛТАТИ:

ТЕНИС (М)
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 2:0
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 1:2
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Нови Сад     
 2. Медицина Крагујевац     
 3. Фармација Београд 

ТЕНИС (Ж)
ПОЛУФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 2:1
ФИНАЛЕ:
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 2:0
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Крагујевац     
 2. Медицина Нови Сад     
 3. Медицина Београд     

СТРЕЉАШТВО (М)
 1. Медицина Београд  (448 кругова)
 2. Медицина Крагујевац ( 439 кругова)
 3. Медицина Нови Сад (427 кругова)
СТРЕЉАШТВО (Ж)
 1. Медицина Крагујевац (465 кругова)
 2. Медицина Нови Сад (425 кругова)
 3. Медицина Београд (415 кругова)
ПЛИВАЊЕ (М)
 1. Стоматологија Београд (80 поена)
 2. Медицина Нови Сад (61 поен)
 3. Медицина Ниш (38 поена)
ПЛИВАЊЕ (Ж)
 1. Медицина Нови Сад (122 поена)
 2. Медицина Ниш (47 поена)
 3. Медицина Крагујевац (42 поена)
КРОС (М)
 1. Медицина Београд
 2. Медицина Нови Сад
 3. Медицина Крагујевац
КРОС (Ж)
 1. Медицина Београд
 2. Медицина Нови Сад
 3. Медицина Крагујевац

ШАХ (МЖ)
Медицина Крагујевац – Фармација Београд 4:0
Медицина Крагујевац – Ветерина Београд 4:0
Медицина Крагујевац – Медицина Београд 4:0
Медицина Крагујевац – Медицина Нови Сад 3:1
Медицина Крагујевац – Медицина Ниш 1:3
КОНАЧАН ПЛАСМАН
 1. Медицина Крагујевац     
 2. Медицина Нови Сад     
 3. Медицина Ниш

Такмичарски дух не може да 
се не запита где су и када не-
достала она два бода, јер било је 
шанси и за њих, али генерално, 
нема се за чим жалити јер су томе 
допринеле и повреде кључних 
играча у појединим тимовима и 
фактор спортске среће који се, 
како то бива, појави као круна 
читавог труда онда када се сазри 
за највећа остварења. Све у свему, 
још један резултат који носи јас-
но охрабрење јер гледајући кроз 
године - број освојених бодова 
бива све већи, а разлика у односу 
на првопласиране све мања, при 
чему увек треба имати у виду да  
највећи  конкуренти (Београд  и  
Нови Сад) долазе са знатно већим 
бројем такмичара.
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Крајем јуна 2015. године прва 
група студената Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
положила је последњи испит и од-

ПРВА ГРУПА ДИПЛОМАЦА 
ИНТЕГРИСАНИХ 
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
СТОМАТОЛОГИЈЕ

бранила Завршни тест и тиме са 
успехом окончала своје студирање 
на Факултету медицинских нау-
ка. Интегрисане академске студије 

стоматологије постоје на ФМН од 
школске 2010/2011. године тако да 
ће на традиционалним церемо-
нијама поводом Дана факултета, 
9. децембра, поред њихових коле-
га, нових дипломаца са медицине, 
фармације и струковних студија 
свечано бити промовисана и прва 
генерација доктора стоматологије. 
Честитамо!

Спортско друштво ,,Медицинар’’ 
Факултета медицинских наука, у 
сарадњи са Спортским друштвом 
Факултета инжењерских наука и 
Спортским центром ,,Парк’’, органи-
зовало је 13. фебруара 2015. године 
хуманитарни турнир у баскету под 
називом ,,За Јулиана”. Циљ турни-
ра био је да подстакне учеснике 
и гледаоце да учествују у акцији 

прикупљања средстава за операције ока младог кошаркаша Јулиана 
Богдановића. Он је у нападу хулигана октобра 2014. године задобио 
тешку повреду десног ока због које је у потпуности био изгубио вид 
на том оку. Првим операцијама враћен му је само минимално вид, а 
потребно је још оперативних захвата на специјализованој клиници у 
Белгији. Турнир ,,За Јулиана” одржан је у хали ,,Парк’’, а на турниру је 
учествовало 24 екипе. 

У наредним месецима уследили су нови апели и акције у циљу помоћи 
Јулиану Богдановићу, попут хуманитарног фудбалског меча ,,Звезде естра-
де’’ - ,,Звезде фудбала’’ одржаног 10. јуна 2015. на стадиону ,,Чика Дача’’.

ХУМАНИТАРНИ ТУРНИР У БАСКЕТУ 

,,ЗА ЈУЛИАНА’’ У оквиру традиционалне Недеље 
здравља уста и зуба 20. маја 2015. 
студенти и сарадници Интегрисаних 
академских студија стоматологије 
радећи са децом предшколског уз-
раста обављали су стоматолошке 
прегледе и обуку  о одржавању 
оралне хигијене. 

Акција је спроведена у Пешачкој 
зони у Крагујевцу, а овом прили-
ком су се нарочито истакле сту-
денткиње треће године ИАСС са 
сарадницима.

НЕДЕЉА ЗДРАВЉА

УСТА И ЗУБА
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На Факултету медицинских наука 
Универзитета у Крагујевцу 18. јуна 
2015. године отворена је изложба 
,,Био једном један биоскоп’’ – излож-
ба биоскопских плаката. Изложба 
представља филмске плакате из 
мноштва протеклих деценија био-
скопског живота у Крагујевцу 
и путовање кроз целокупну 
историју филмске и биоскоп-
ске културе овог града која 
се протеже од краја XIX века 
до данашњих дана. 

На тај начин представље-
ни су плакати филмова по-
пут ,,Амаркорда’’, ,,Кума II’’, 
,,Било једном у Америци’’, 
,,Продавачице љубичица’’, 
,,Један дан живота’’ и других. 
Сваки плакат пропраћен је 
подацима о том филму по-
пут године његове светске 
премијере, његових награда 
(Оскара), репутације, места 
у историји филма и сл, али и 
историографским подацима 
о биоскопском животу у Кра-
гујевцу, од првих забележених 
пројекција и биоскопа (1897, 
1901...), преко отварања нај-
чувенијих градских дворана, 
њихових славних дана и пе-
риода велике посећености, до 
нажалост, њиховог затварања 

ИЗЛОЖБА

,,БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН БИОСКОП’’ 
НА ФАКУЛТЕТУ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

ски славним именима управо са 
изложених плаката био домаћин 
у Србији, отварајући свечано из-
ложбу надахнуто је изнео своје 
доживљаје везане за ову постав-
ку, али и филм као уметност по 
себи, уз неминовну и свеприсутну 
бојазан за судбину филма, био-

скопа и филмске културе 
у Србији.

Посетиоци различитих 
генерација и представници 
медија сложили су се у утиску 
о незаменљивости филмског 
доживљаја који нуди био-
скоп и сублимацији света 
једног филма и уметничкој 
вештини коју нуди филмски 
плакат. Треба напоменути и 
да је отварању присуствовао 
и Слободан Миловановић 
Кале, дугогодишњи служ-
беник некадашњег ,,Шума-
дија филма’’ чијим је слухом 
сачувана драгоцена већина 
изложених плаката, а који је 
био и непроцењиви извор 
информација и консултант 
у настајању ове изложбе.

Изложба биоскопских 
плаката ,,Био једном један 
биоскоп’’ биће изложена на 
Факултету медицинских нау-
ка још један краћи период. 

и садашњег тренутка.
Са друге стране, један потпуно нов 

и драгоцен угао гледања на изложбу 
публици је омугућила графички 
дизајнер Ирена Кнежевић својом 
рецензијом у каталогу изложбе, 
осветљавајући и алхемичарски 
разлажући фасцинантан свет и 
уметност филмског плаката.

Ову изложбу и њено отварање 
свакако је обележио долазак по-
часног госта који је званично и 
отворио читав догађај - господина 
Радослава Зеленовића директора 
Југословенске кинотеке и члана 
Европске академије за филм. Гос-
подин Зеленовић је том приликом 
стрпљиво и исцрпно причао за број-
не медије своје импресије везане 
за изложбу, а потом и неизбежне 
асосијације везане за свеукупну 
кинематографску ситуацију у Ср-
бији. Човек који је многим свет-
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На Факултету медицинских 
наука 4. јуна 2015. године преда-
вање је одржао проф.  др Руди ван 
Елдик са Фридрих-Александер 
Универзитета Ерланген-Нирн-
берг. Наслов предавања био 
је “Inorganic and Bioinorganic 
Mechanistic Studies. Rewarding 
High-Lights and Cover-Art”.

ПРЕДАВАЊЕ ПРОФ. ДР

РУДИЈА ВАН ЕЛДИКА
Проф. др Руди ван Елдик рођен је 

у Амстердаму, основне и докторске 
студије завршио је на Потхефстром 
универзитету у Јужној Африци, а 
усавршавање је наставио на Уни-
верзитету у Франкфурту. Поред 
поменутих универзитета предавао 
је на више високих школа у САД, 
Немачкој, Израелу, Новом Зеланду, 
Аустралији и Пољској. Од 1994. 
године професор је на Катедри за 
неорганску и аналитичку хемију 
Фридрих-Александер Универзитета 
Ерланген-Нирнберг.

Предавање одржано у Плавој 
сали испратио је знатан број сту-
дената, професора и докторанада 
Факултета медицинских наука, а 

професора Ван Елдика најавио је 
и представио проф. др Слободан 
Новокмет коме је управо проф. 
Ван Елдик био ментор.

Институт за ментално здравље из 
Београда је на Факултету медицинских 
наука 28. маја 2015. године представио 
,,Водич за одговорно пијење алкохола’’. 
У питању је јединствена публикација 
у овом делу Европе и део је пројекта 
,,Одговорно пијење у Србији’’ који је 
од националног значаја.

ПРЕДСТАВЉЕН ,,ВОДИЧ ЗА 

ОДГОВОРНО ПИЈЕЊЕ АЛКОХОЛА’’

Водич је намењен свим грађа-
нима Србије, штампан је у тиражу 
од 10 000 примерака, а настао је у 
сарадњи Института за ментално 
здравље и Светске здравствене 
организације. Уредник је прим. 
др Ивица Младеновић, начелник 
Клинике за болести зависности у 

Београду који и аутор издања са 
др Гораном Лажетићем. Водич је 
писан приступачним језиком и 
обухвата целокупну контроверз-
ност алкохола као саставног дела 
традиције и културе ових просто-
ра и алкохолизма као најраспрос-
трањеније социјално-медицинске 
болести већ вековима, иако тек од 
50-их година ХХ века уопште има 
статус болести.

Организатори су изразили задо-
вољство чињеницом да су публику на 
овом предавању доминантно чинили 
студенти Факултета медицинских 
наука, а куриозитет је да су спон-
зори пројекта ,,Одговорно пијење у 
Србији’’ и штампања Водича били 
велики произвођачи и дистрибутери 
алкохолних пића у Србији, који су се 
водили мотивима друштвено одго-
ворног пословања и понашања .
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УСПЕЛА ХУМАНИТАРНА 

ЖУРКА СТУДЕНАТА 

ФМН ЗА НЕДУ 

КУЈУНЏИЋ

САКУПЉЕНО 
ПРЕКО 200 000
ДИНАРА

Редовна мајска акција добровољног давања крви на Факултету ме-
дицинских наука одржана је 20. маја 2015. године, и то према обичају 
у Кабинету за ургентну медицину. У акцији су овога пута сакупљене 
42 јединице крви док је 12 давалаца одбијено из медицинских разлога, 
што значи да се укупно 54 давалаца одазвало акцији. Тиме је Факул-
тет медицинских наука још једном имао највећи број давалаца међу 
факултетима Крагујевачког универзитета.

Згуснуте наставне обавезе и спаран мајски дан нису били баш ох-
рабрујући предуслови за одржавање акције, али је одзив био више него 
позитиван, о чему говори и велики број давалаца који су крв дали први 
пут, а међу добровољцима је било и професора. Све у свему, посебан 
утисак из овог издања акције је на-
глашени ентузијазам студената, 
свест о важности таквог личног 
геста и пожртвованост да се томе 
приступи упркос згуснутим обаве-
зама и умору који се код студената 
подразумева. Тако да није било мало 
оних који су били разочарани зато 
што им је због тренутних сопствених 
физичких могућности саветовано 
да тог пута не дају крв. 

Организатори акције - Црвени крст 
Крагујевца, Служба за трансфузију 
крви Клиничког центра Крагујевац и 
Факултет медицинских наука посебно 
су охрабрени након ове акције која 
је још једном потврдила важност 
будности у свакој кампањи изнова. 
Они зато упућују велику захвал-
ност свим учесницима, уз позив да 
се оваква свест одржи и увећава, за 
шта је Факултет медицинских наука 
свакако показао капацитет.

УСПЕШНА АКЦИЈА 
ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА
КРВИ

Сада већ традиционална хума-
нитарна журка студената Факул-
тета медицинских наука одржана 
је 19. јуна 2015. године у дворишту 
факултета. Приход је био намењен 
лечењу петогодишње Неде Кујунџић 
која болује од церебралне парализе. 
Исход акције је такав да је приход 
од журке премашио 200 000 динара, 
а томе треба додати и двадесетак 
хиљада динара које су прикупљене 
у кутији за добровољне прилоге 
која је у периоду пре тога стајала 
у холу факултета.

Студенти ФМН и цела установа 
посветили су доста пажње и труда 
организацији целокупне акције па је 
и логично што је протекла у складу 
са плановима. Добра атмосфера и 
дружење памтиће се са ове вечери, 
а сама хуманитарна сврха и ефекат 
оправдали су одржавање оваквог 
догађаја, па након трећег издања 
треба очекивати и још боље четврто, 
неком следећом приликом.
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Поштовани,

Замолио бих професоре са катедре за Судску медицину да одложе 
термин полагања испита у јулском року бар за један дан.

Са обзиром да је Судска медицина испит који се задњи полаже а у 
јулском року је термин заказан када је и на катедри за физикалну ме-
дицину такође испит. Верујем да професори са катедре могу имати 
разумевања за овакав захтев кад већ студентска служба не жели да 
укаже на ово преклапање термина испита који су у узрочно - последичној 
вези приликом полагања.

Студент
…

ПОДМАЖИТЕ ПОСТОЉЕ ЗА ЗАСТАВУ, КОНСТАНТНО И БОЛНО 
ШКРИПИ КАДА ДУВА ВЕТАР И НЕМОГУЋЕ ЈЕ УЧИТИ У ЧИТАОНИ-
ЦИ ПОРЕД ТОГ ШКРИПАЊА!

ХВАЛА УНАПРЕД

…

Катедра: Оториноларингологија
Датум: 21. 5. 2015.

Желим да похвалим рад труд и залагање професорке др Љубице Жи-
вић да своје знање и искуство пренесе нама студентима, коректна је 
на испиту и једна од светлијих тачака на тој катедри.

Ретко добар професор, а пре свега изузетно добар човек.
Студент VI године медицине

…

Све похвале за најдивнију дружину из мензе, који се увек труде нам 
улепшају дан, и увек нас добро нахране.☺

Пуно поздрава од студената 
са IV године медицине

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

облику, без исправки граматичког, правописног или стилског типа
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