
 
 

 

 

                                                            

       

 
 

 

Матични број: 08906173;   Регистарски број: 8236092170 ;   Шифра делатности: 85-110 ;   ПИБ: 106205005  ; 
Жиро рачуни: 840-801661-66,     840-787667-47,     840-1242761-40 

 

 
 

 

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА САЈТ 

 

 

        

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ДЕЛА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА ЗА 

СПЕЦИЈАЛИЗАНТЕ У ОПШТОЈ БОЛНИЦИ „ДР РАДИВОЈ СИМОНОВИЋ“ СОМБОР  

 

Дана 14.03.2023. године Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор (у даљем тексту: Општа 

болница) је склопила Споразум за спровођење одређеног дела здравствених специјализација (у даљем тексту: 

Споразум) са Медицинским факултетом у Новом Саду те је као предмет Споразума утврђено дефинисање 

међусобних односа ради спровођења одређеног дела специјалистичк ог стажа у Општој болници.  

С тим у вези, Општа болница ће омогућити обављање дела специјалитичког стажа за специјализанте из 

следећих здравствених специјализација:  

 

1. Опште хирургије: 

за део специјалистичког стажа:  

- из хирушких инфекција  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из трауматологије у трајању од 9 месеци, под надзором др Дејана Милинковића; 

- из анестезиологије са реаниматологијом  у трајању од 2 месеца, под надзором др Александра 

Зоњића;  

- из патологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Фахрудина Феретовића; 

- из урологије у трајању од 3 месеца , под надзором др Милутина Перуничића; 

- из ортопедије у трајању од 2 месеца , под надзором др Дејана Крајачића; 

- из гинекологије и акушерства у трајању од 2 месеца , под надзором др Лазара Рачића; 

 

 

2. Урологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из хирушких инфекција  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из абдоминалне хирургије  у трајању од 12 месеци, под надзором др Синише Зарића; 

- из трауматологије у трајању од 4 месеци, под надзором др Дејана Милинковића; 

- из анестезиологије са реаниматологијом  у трајању од 2 месеца , под надзором др Александра 

Зоњића;  

- из хирушке интезивне терапије  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из патологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Фахрудина Феретовића; 

 

 

3. Ортопетске хирургије и трауматологије:  

за део специјалистичког стажа:  

Централа ……................ ++ 381 (25) 467–700, 467–800   

Секретар ...……...…… ++ 381 (25) 467–757  

Факс ...……...…… ++ 381 (25) 417–022, 412–088  
e – mail  ...……...…… uprava@bolnicasombor.org.rs 

Web site ...……...…… www.bolnicasombor.rs 

Сомбор: 15.03.2023. 
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- из хирушких инфекција  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из абдоминалне хирургије  у трајању од 7 месеци, под надзором др Синише Зарића; 

- из трауматологије у трајању од 9 месеци, под надзором др Дејана Милинковића; 

- из анестезиологије са реаниматологијом  у трајању од 2 месеца , под надзором др Александра 

Зоњића; 

- из хирушке интезивне терапије  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из патологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Фахрудина Феретовића; 

- из опште ортопедије у трајању од 6 месеци , под надзором др Дејана Крајачића; 

 

 

4. Дечије хирургије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из колоректалне хирургије у трајању од 2 месеца, под надзором др Дарка Косановића; 

- из хепатобилијарне хирургије у трајању од 2 месеца, под надзором др Нине Хајдин Пошарац; 

- из хирургије једњака и желуца у трајању од 1 месеца и 15 дана, под надзором др Синише Зарића; 

- из  васкуларне хиругије у трајању од 1 месеца, под надзором др Раденка Станића;  

- из ургентне хирургије у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из физикалне медицине у трајању од 15 дана, под надзором др Магдолне Балла; 

- из радиологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Мирославе Ђурић; 

 

 

5. Абдоминалне хирургије: 

за део специјалистичког стажа:  

- из хирушких инфекција  у трајању од 2 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из трауматологије у трајању од 9 месеци, под надзором др Дејана Милинковића; 

- из анестезиологије са реаниматологијом  у трајању од 2 месеца , под надзором др Александра 

Зоњића;  

- из патологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Фахрудина Феретовића; 

- из урологије у трајању од 2 месеца , под надзором др Милутина Перуничића; 

 

 

6. Анестезије, реаниматологије и интензивне медицине:  

за део специјалистичког стажа:  

- из опште анестезије у трајању од 10 месеци, под надзором др Александра Зоњића; 

- из кардиологије и коронарне јединице у трајању од 6 месеци, под надзором др Татјане 

Станковић; 

- из пулмологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Александре Огризовић Поњевић;  

- из нефрологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Ане Мушковић; 

 

 

7. Гинекологије и акушерства:  

за део специјалистичког стажа:  

- из абдоминалне хирургије  у трајању од 4 месецa, под надзором др Синише Зарића; 

- из урологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Милутина Перунчића; 

- из патологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Фахрудина Феретовића;  

- из онкологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Габриеле Арнаут; 

- из анестезије  у трајању од 1 месеца, под надзором др Александра Зоњића; 

 - из ултразвука у трајању од 2 месеца, под надзором др Лазара Рачића; 

 - из трансфузиологије у трајању од 15 дана, под надзором др Еве Аџић Тосеги; 

 - из опште гинекологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Лазара Рачића; 

 - из ургентне гинекологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Алекандра Баришића; 

 

 

8. Интерне медицине:  

за део специјалистичког стажа:  
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- из пулмологије и фтизиологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Александре Огризовић 

Поњевић; 

- из кардиологије  у трајању од 2 месеца, под надзором др Татјане Станковић; 

- из гастроентерологије и хепатологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Ненада Вујновића; 

- из хематологије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Светлане Младеновић Радовановић;  

- из ендокринологије у трајању од 1 месеца , под надзором  др Милана Узелца;  

- из инфективних болести у трајању од 2 месеца, под надзором др Жељка Рељића; 

- из радиологије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Мирослава Ђурића; 

- из неурологије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Јасмине Јовић; 

 

 

9. Интернстичке онкологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из алергологије и имунологије   у трајању од 1 месеца, под надзором др Александре Огризовић 

Поњевић; 

- из гастроентерологије и хепатологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Ненада Вујновића; 

- из ендокринологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Милана Узелца;  

- из кардиологије  у трајању од 4 месеца, под надзором др Татјане Станковић; 

- из нефрологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Ане Мушковић;  

- из хематологије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Светлане Младеновић Радовановић;  

- из радиологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Мирослава Ђурића; 

 

 

10. Инфектологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из ургентне медицине у трајању од 5 месеци, под надзором др Снежане Холцер Вукелић;  

- из  интерне медицине у трајању од 6 месеци, под надзором др Светлане Младеновић Радовановић; 

- из стажирања у инфективном одељењу у трајању од 11 месеци, под надзором др Жељка Рељића; 

 - из психијатрије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Живка Влашкалића;  

 

 

11. Неурологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из инфективних болести у трајању од 1 месеца, под надзором др Жељка Рељића; 

- из  интерне медицине у трајању од 2 месеца, под надзором др Светлане Младеновић 

Радовановић; 

- из неурофизиологије у трајању од 1 месеца, под надзором  др Јасмине Јовић; 

 

 

12. Психијатрије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из ургентне психијатрије у трајању од 2 месеца, под надзором др Живка Влашкалића; 

- из стационарне психијатрије у трајању од 3 месеца, под надзором др Живка Влашкалића; 

- из лечења зависности у трајању од 1 месеца, под надзором др Аделе Цветковић; 

- из консултативне психијатрије у трајању од 3 месеца, под надзором др Бранке Мусулин;  

- из геријатријске психијатрије  у трајању од 1 месеца, под надзором др Ђорђа Вучковића;  

- из амбулантног психијатријског третмана у трајању од 3 месеца, под надзором др Драгане 

Милић; 

- из неурологије у трајању од 4 месеца, под надзором др Јасмине Јовић; 

- из амбулантне интерне медицине у трајању од 2 месеца, под надзором др Светлане Младеновић 

Радовановић; 

- из стациионарне интерне медицине у трајању од 2 месеца, под надзором др Светлане Младеновић 

Радовановић; 
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13. Радиологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из основа класичне ренгенске дијагностике у трајању од 4 месеца, под надзором др Мирославе 

Ђурић; 

- из основа ултразвучне дијагностике у трајању од 2 месеца, под надзором др Љерке Вукмировић; 

- из основа компјутеризоване темографије у трајању од 2 месеца, под надзором др Мирославе 

Ђурић; 

- из основа патологије у трајању од 15 дана, под надзором др Фахрудина Феретовића; 

 

 

14. Педијатрије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из дечијег одељења и болничке амбуланте у трајању од 2 месеца и 15 дана, под надзором др 

Милана Арнаута; 

 

 

15. Дерматовенерологије:  

за део специјалистичког стажа:  

- из рада са амбулантним болесницима (амбуланта)  (прва година) у трајању од 5 месеци, под 

надзором др Синише Ђурића; 

- из рада са амбулантним болесницима (амбуланта) (друга година) у трајању од 3 месеца, под 

надзором др Синише Ђурића; 

- из инфективних болести у трајању од 1 месеца, под надзором др Жељка Рељића;  

- из психијатрије у трајању од 15 дана, под надзором др Живка Влашкалића; 

- из рада са амбулантним болесницима (амбуланта) (трећа година) у трајању од 1 месеца, под 

надзором др Синише Ђурића; 

 

 

16. Ургентне медицине:  

за део специјалистичког стажа:  

- из хематологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Светлане Младеновић Радовановић;  

- из гастроентерологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Ненада Вујновића; 

- из инфектологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Жељка Рељића; 

- из нефрологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Ане Мушковић; 

- из урологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Милутина Перуничића; 

- из гинекологије и акушерства у трајању од 2 месеца, под надзором др Лазара Рачића;  

- из хирурије у трајању од 3 месеца, под надзором др Синише Зарића; 

- из ортопедије у трајању од 2 месеца, под надзором др Дејана Крајачића; 

- из ендокринологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Милана Узелца; 

- из алергологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Александре Огризовић Поњевић; 

- из ОРЛ у трајању од 1 месеца, под надзором др Зорана Радосављевића; 

- из офталмологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Јелене Половина Паскаш;  

- из психијатрије у трајању од 2 месеца, под надзором др Живка Влашкалића; 

 

 

17. Физикална медицина и рехабилитације: 

за део специјалистичког стажа:  

- из интерне медицине-кардиологија и ургентна медицина  у трајању од 2 месеца, под надзором др 

Татјане Станковић; 

- из радиолошке и ултразвучне дијагностике у трајању од 2 месеца, под надзором др Мирославе 

Ђурић; 

- из интерне медицине-пулмологије са пнеумофизиологијом у трајању од 1 месеца, под надзором др 

Александре Огризовић Поњевић; 

- из неурологије и неурофизиологије у трајању од 4 месеци, под надзором др Јасмине Јовић; 

- из ортопедије и трауматологије у трајању од 4 месеца, под надзором др Дејана Крајачића; 

- из педијатрије у трајању од 1 месеци , под надзором др Милана Арнаута; 
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- из дечије хирургија у трајању од 1 месеца, под надзором др Драгана Растовића; 

 

 

18. Оториноларингологије: 

за део специјалистичког стажа:  

- из оториноларингологије у трајању од 24 месеца, под надзором др Зорана Радосављевића;  

 

 

19. Клиничка биохемија: 

за део специјалистичког стажа:  

- из опште клиничке биохемије у трајању од 10 месеца, под надзором др Јасне Вучковић; 

- из кардиологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Татјане Станковић; 

- из хематологије у трајању од 3 месеца, под надзором др Светлане Младеновић Радовановић; 

- из ендокринологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Милана Узелца; 

- из гастроентерологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Ненада Вујновића; 

- из нефрологије у трајању од 2 месеца, под надзором др Ане Мушковић; 

- из неурологије у трајању од 1 месеца, под надзором др Јасмине Јовић; 

- из онкологије у трајању од 1 месеца , под надзором др Габриеле Арнаут ; 

- из педијатрије у трајању од 1 месеца, под надзором др Милана Арнаута; 

- из гинекологије и акушерства у трајању од 1 месеца под надзором др Лазара Рачића; 

- из реанимација, интензивне терапије и парантералне ихране у трајању од 1 месеца под надзором 

др Александра Зоњића; 

 

 

 


