
 
 

X КОНГРЕС САВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

ВОЈВОДИНЕ 

-  ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ - 

Знање као поуздан партнер за здравље 
                                                     

 

                    

Дивчибаре хотел Црни Врх 
10. - 13. маја  2022. године. 

Поштовани, 

 

           Част нам је и задовољство позвати Вас на X КОНГРЕС Савеза здравствених 

радника Војводине "Знање као поуздан партнер за здравље" који ће се одржати на 

Дивчибарама  у хотелу "Црни Врх" од 10. до 13. маја 2022. године. 

 Радови еминентних стручњака у датој области биће представљени кроз 

предавања и интерактивне презентационе форме у оквиру пленарних тематика. Садржај 

конгреса ће креирати могућност за учење, учествовање и умрежавање присутних 

здравствених професионалаца отварајући им пут ка самом врху области њиховог 

делокруга рада. 

 На бази одлуке о акредитацији програма континуиране едукације 

информисаћемо Вас о броју бодова који ће моћи да се остваре присуством на Конгресу. 

  Хотел Црни Врх смештен је у невероватној лепој и питомој природи Дивчибара, 

у окружењу борове шуме, у средишту праваца који воде ка неколико планинских 

врхова са којих се пружају прекрасни видици. Хотел је добио име по најближем 

планинском врху који се налази на 1096 м/н.в.   ̶  Црном врху. 

Хотел Црни врх нуди луксузан смештај са 112 соба савременог стила и чак шест типова 

смештајног искуства, укључујући једнокреветне, двокреветне и породичне собе, као и 

модерне апартмане. 

 

У име Организационог одбора, унапред се радујемо сусрету! 

 

Председница Савеза здравствених радника Војводине 

       

 Бранкица Перић 

 



 

 

ПЛЕНАРНИ ПРЕДАВАЧИ КОНГРЕСА  
 

1.  Проф. др Едита Стокић, Клинички центар Војводине, Клиника за ендокринологију, 

дијабетес и болести метаболизма, Нови Сад; 

2.  Проф. др Игор Митић, Клинички центар Војводине, Клиника за нефрологију и 

клиничку имунологију, Нови Сад; 

3.  Проф. др Ивана Урошевић, Клинички центар Војводине, Клиника за хематологију, 

Нови Сад; 

4.  Проф. др Радован Вељковић, Клинички центар Војводине, Клиника за 

абдоминалну и ендокрину хирургију, Нови Сад; 

5.  Проф.  др Срђан Нинковић, Клинички центар Војводине, Клиника за ортопедску 

хирургију и трауматологију, Нови Сад;  

6.  Доц. др  Драган Николић, Ургентни центар, Клинички центар Војводине, 

      Нови Сад; 

7.  Доц. др Жељко Живановић, Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, 

Нови Сад; 

8.  Доц. др Маријана Баста Николић, Клинички центар Војводине, Центар за 

радиологију, Нови Сад; 

9. Прим. др Снежана Холцер Вукелић, Општа болница Сомбор, Одељење за пријем, 

тријажу и збрињавање ургентних стања, Сомбор; 

10. Мастер смс. Јелена Ковачев, Институт за јавно здравље Војводине, Центар за 

промоцију здравља, Нови Сад; 

11. Вмс. Марина Васиљевић, Клинички центар Војводине, Клиника за неурологију, 

Нови Сад; 

12. Вмс. Марија Црномарковић, Општа болница Сомбор, Дечије одељење, Сомбор; 

13. Смс. Даница Врањеш, Дом здравља Нови Сад; 

14. Спец. струковни медицински радиолог Јасмина Томић, Клинички центар 

Војводине, Центар за радиологију, Нови Сад; 

15. Струковни радиолошки техничар Зејак Милан, Општа болница „ др Радивој 

Симоновић“, Сомбор. 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 



ВАЖНИ ДАТУМИ: 
 

• 05. мај 2022. године - крајњи рок за уплaту котизација. 

            Уплата се врши на рачун СЗРВ ( банка Intesa, рачун 160-921758-78, 

             сврха уплате „котизација“) 

 
 Контакт особа технички секретар Јелена Видић, телефон: 066/360-968 

 

 

КОТИЗАЦИЈА: 
 

• за све учеснике износи 3000 рсд 

 

У котизацију је укључено: 

• котизациони  материјал и свечана вечера 

 

 

 

 
 

  

 

У смештај је укључено: 

 

• 3 пуна пансиона (доручак/вечера-шведски сто , ручак-мени 3 јела) 

• Неограничено коришћење Spa и Wellness центра 

• Музички програм додатне две вечери 

 

 

 

 

Више информација о хотелу можете погледати путем линка: 

http://hotelcrnivrh.rs/o-hotelu/  

             

http://hotelcrnivrh.rs/o-hotelu/

