
примаријус проф. др сц. мед. Дара Стефановић, радиолог  

 

Општи подаци  
Рођена 22.02.1955. године  

 

Образовање  

2011. године - ванредни професор на Катедри за радиологију и нуклеарну медицину 

ВМА  

2004. године - доцент на Катедри за радиологију и нуклеарну медицину ВМА  

2004. године - стекла стручно звање примаријус од стране Министарства здравља 

Републике Србије  

2004. године - доктор медицинских наука, одбранила докторску дисертацију под 

називом „Ултрасонографска дијагностика хиперпаратиреоидизма сондама високе 

фреквенције у савременој клиничкој пракси“, ВМА  

1989. године - асистент на Катедри за радиологију и нуклеарну медицину ВМА  

1985. године - специјалиста радиологије, Институт за радиологију ВМА  

1980. године - доктор медицине, Медицински факултет Универзитета у Београду  

 

Кретање у служби  
од 1985. године - Институт за радиологију ВМА, радиолог  

1982 - 1985. године - Институт за радиологију ВМА, специјализација из радиологије  

 

Усавршавања 
2011. године - Advanced MR Imaging of the Abdomen, Mastricht, Холандија  

2008. године - Обука за рад на МДЦТ 64 скенеру, Катовице, Пољска  

2005. године - Контрастни ултразвук, Kaiser Franc Josef hospital, Vienna, Аустрија  

1998. године - Школа и симпозијум о контрастном ултразвуку и колор Доплер 

дијагностици, Hammersmith hospital, Monte Carlo, Монако  

1988. године - CIRSA, Берлин, Немачка  

 

Предмети едукације  
1987.- 2008. године- стални предавач у Југословенској школи ултразвука, Београд  

2006. године- предавач по позиву, CME- Медицински факултет Универзитета у 

Београду и Thomas Jefferson Универзитет- Ултразвук остеоартикуларног система, 

површних меких ткива и дојке, Београд  

2006. године- предавач по позиву, Удружење радиолога Србије, ЦТ школа, Београд  

2005. године- предавач по позиву, годишњи састанак Секције МФХ- Ултразвучна 

дијагностика патолошки измењених лимфонодуса врата  

2003. године- предавач по позиву, ЦМЕ- Ултразвучна дијагностика у акутним 

хируршким обољењима, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду- Доплер 

сонографија паренхиматозних органа абдомена у акутним хируршким обољењима  

2001. године- предавач по позиву, Академија медицинских наука СЛД- Научни скуп- 

Достигнућа ултразвука у медицини на уласку у трећи миленијум  



Пројекти  
2002 - 2008. године- пројекат Клинике за реуматологију, ментор- ''Валидност 

дигиталне радиографије у одређивању степена остеопорозе код жена у менопаузи  

2005 - 2006. године- пројекат магистарске тезе Института за радиологију ВМА, 

ментор- ''Флуороскопски вођена ЕПСИ код лумбосакралног болног синдрома 

дегенеративне генезе''  

2005 - 2006. године- пројекат Клинике за пластичну хирургију ВМА, сарадник у 

дијагностичком поступку, члан комисије за оцену готовог рада и одбрану магистарске 

тезе  

2004 - 2006. године- пројекат Клинике за урологију ВМА, сарадник у дијагностичком 

поступку, члан комисије за оцену готовог рада и одбрану магистарске тезе 

 

Стручни радови и књиге 
Објављен 41 стручни рад из следећих области: 

• класичне и интервентне неваскуларне радиологије 

• ултразвучне дијагностике површних ткива 

• ултразвучне дијагностике абдомена и карлице 

• Доплер сонографије паренхимских органа, васкуларних структура абдомена, карлице, 

површних органа и структура 

Књиге - аутор поглавља: 

• Лекарски приручник СЛД, изд. Завод за уџбенике и наставна средства Београд 1992. 

• Дијагностички ултразвук у гастроентерологији и нефрологији, изд. DUNAJ 1994. која 

је исте године номинована за Октобарску награду града Београда и званично 

проглашена за уџбеник за последипломску наставу 

• Ултразвук у медицини, изд. ELIT MEDICA, Београд 1997. г. и прво допуњено и 

неизмењено издање 2002. која је добила Златну палму на сајму књига у Херцег Новом 

као и посебно признање на сајму књига у Београду, а такође, од стране научно- 

наставног већа Медицинског факултета у Београду, проглашена за званични уџбеник 

за последипломску наставу 

• Сепса у абдоминалној хирургији, Ed. VISIO MUNDI, Нови Сад 1993. 

 

Стипендије и награде  
2010. године - Дијамантска повеља Удружења за примену ултразвука у медицини, 

биологији и ветерини Србије за изузетан допринос у унапређењу и развоју медицинске 

струке и науке из области ултразвука  

2006. године - Платинска повеља Удружења за примену ултразвука у медицини, 

биологији и ветерини Србије за изузетан допринос у унапређењу и развоју медицинске 

струке и науке из области ултразвука  

1995. године - Златна повеља Удружења за примену ултразвука у медицини, биологији 

и ветерини Србије за изузетан допринос у унапређењу и развоју медицинске струке и 

науке из области ултразвука  

1991. године - Диплома СЛД у знак признања за дугогодишњи рад у Друштву  

Повеља Удружења за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини Србије 

као дугогодишњем предавачу  

 

Чланства  

Српско лекарско друштво, Секција за радиолошку дијагностику  

Удружење радиолога Србије  

Удружење за примену ултразвука у медицини, биологији и ветерини Србије  



Лекарска комора Србије  

ECR, ESR, ESMRMB 


