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Б  И  О  Г  Р  А  Ф  И  Ј  А 

 

Владимир Долинај је рођен у Новом Саду. Основну, Средњу медицинску школу 

„7. април“ и Медицински факултет је завршио у Новом Саду. Након обављеног 

приправничког стажа и положеног државног испита, радио је у Служби хитне 

медицинске помоћи Дома здравља „Рума“ у Руми. Од 2008. године запослен је у 

Клиничком центру Војводине – Служба за анестезију Клинике за болести ува, грла и 

носа као лекар опште праксе а потом и лекар на специјализацији из анестезиологије са 

реаниматологијом. Специјалистички испит из анестезиологије са реаниматологијом је 

положио 2012. године са одличним успехом. Одбраном докторске дисертације 2017. 

године завршио је докторске студије из клиничке медицине и стекао звање доктора 

медицинских наука. У јуну 2018. године изабран је за асистента са докторатом на 

Медицинском факултету у Новом Саду. Ужу специјализацију из педијатријске 

анестезије је завршио у октобру 2022. године.  

Током специјализације и након стицања звања специјалисте анестезиологије са 

реаниматологијом учествовао је на бројним студијским боравцима и усавршавањима и 

то: на Тајланду (Staff Exchange Program at Department of Anesthesiology. Faculty of 

Medicine, Prince of Songkla University, Hat Yai, Thailand), Турској (Bursa Uludağ 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı. Bursa, Turkey), 

Аустрији (Salzburg CHOP Seminar in Pediatric Anesthesiology & Critical Care Medicine; у 

организацији: The Children’s Hospital of Philadelphia i  Open Medical Institute) где је 

добио сертификат за најбољи приказ случаја, Privatklinik Villach, Österreich,  Anästhesie 

Abteilung, Италији (Azienda Sanitaria Locale Lanciano Vasto Chieti Regione Abruzzo, 

Italia, Dipartimento Anestesia, Rianimazione e T.I) и Швајцарској (Universitäts Kinderspital 

Zürich, Schweiz, Abteilung für Ansästhesie).  

Успешно је завршио курсеве Teaching the Airway Teachers у организацији 

Европског удружења за дисајни пут и Teach the Teacher Course у организацији European 

Society of Anaesthesiology.  

Објавио је бројне научне и стручне радове у домаћим и страним часописима. 

Учествовао је као предавач по позиву на стручним скуповима у земљи и иностранству. 



Од 2019. године шеф је Одсека анестезије за оториноларингологију Клинике за 

анестезију, интензивну терапију и терапију бола. Члан је Управног одбора 

Универзитетског клиничког центра Војводине из редова запослених, као и Управног 

одбора Црвеног крста Војводине.  

Члан је Удружења дечијих анестезиолога и интензивиста Србије, Удружења 

анестезиолога и интензивиста Србије, Европског удружења анестезиолога и 

интензивиста, Лекарске коморе Србије и Друштва лекара Војводине.  

Говори енглески, немачки и словачки језик. 
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