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ГОРАН ОЛУИЋ  

Фотографија 

 
 Вишу медицинску школу у Београду, одсек терапеута, смер физиотерапеута, уписао сам 1991. и 

завршио 1994. са просечном оценом 8,4 и оценом 9,0 на дипломском испиту, тема: Комбиновани 
физикални третман код екстраартикуларног реуматизма. 

 Еквиваленцију дипломе, Виши физиотерапеут у Струковни физиотерапеут, урадио сам 2010. године са 
просечном оценом 8,15. Тема дипломског рада: Методе кинези и  физикалне тераприје у опоравку 
мисића м .тибиалис антериор од оцене 0 до 3. 

 Стекао	звање	струковног	физиотерапеута.	
 Мегатренд Универзитет у Београду, Факултет за пословне студије завршио 2018. са просечном оценом 

7,50 и оценом 10,0 на завршном раду са темом: "Организација функције управљања људским 
ресурсима".  

 Стекао	звање	дипломираног	економисте.	
 Мастер академске студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду , Катедра за социјану 

медицину ,смер јавно здравље , завршио 2021. са просечном оценом 9.18 И заврсним радом са 
темом:”Истраживање капацитета за стално унапређење квалитета примарне здравствене заштите”.  

 Стекао	звање	мастера	јавног	здравља.	
 

ОБРАЗОВАЊЕ

РАДНО	ИСКУСТВО	

 
Обавезан стаж за државни испит обавио сам у трајању од једне године у Специјалној ортопедској болници Бањица у 
Београду од 1993 до 1994. године. 

Од 1995. до данас сам у сталном непрекидном радном односу на Клиници за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“, 
Сокобањска 13 у Београду.  

Радио сам на месту физитерапеута, на одељењима: неурологија, неуроортопедија, педијатрија, екстерна служба, 
трауматологија, вертебрологија и електро терапија. 

Од фебруара 2020. године радим као наставник практичних вештина у Високој медицинској школи струковних 
студија Милутин Миланковић, на предметима:Биомеханика,Општа физикална терапија И Клиничка физикална 



 
  

БИБЛИОГРАФИЈА	

 
1. Корективни положаји и помагала код повреда ротаторне манжетне, Београд, Клиника за 

рехабилитацију „Др М. Зотовић“, Стручни семинар физио и радних терапеута Србије, 2005. Г. 
Савковић, Г. Олуић. 

2. Функционални опоравак и прогноза код пацијената са повредом вратног дела кичменог стуба, 
Београд, Клиника за рехабилитацију „Др М. Зотовић“, Стручни семинар физио и радних терапеута 
Србије, 2006. Г. Савковић, Ж. Алексић , Г. Олуић. 

3. Помагала и самозбрињавање код деце са артрогрипозом, Београд, Клиника за рехабилитацију „Др М. 
Зотовић“, Стручни семинар физио и радних терапеута Србије, 2008. Г. Савковић, В. Крстић Г. Олуић. 

4. Осмишљен живот у колицима-избегнута депресија, приказ случаја-филм, Београд, 1. Конгрес ДРТС, 
2009. Г. Савковић, М. Кораца , Г. Олуић. 

5. Кинезитерапијски програм код пара и квадриплегија у кућним условима, Београд, Клиника за 
рехабилитацију „Др М. Зотовић“, Стручни састанак терапеута, 2009. Г.Савковић, М. Радивојевић , Г. 
Олуић. 

6. Ласери мале снаге у физикалној медицини, Београд , Дом здравља Савски венац , континуирана 
едукација за лекаре и фиѕиотерапеуте, 2015 , доц.Др С.Милићевић , Др С. Секулић , Г. Олуић 

7. Функционална електростимулација , сарадник у науцноистраживачком раду клинике ѕа 
рехабилитацију Др М.Зотовић и Електротехничког факултета Универзитета у Београду , академик 
Д.Поповић , проф др Константиновић 

 

 

ЧЛАНСТВО	У	ПРОФЕСИОНАЛНИМ	УДРУЖЕЊИМА	

Члан удружења физио и радних терапеута Србије као и коморе физиотерапеута и медицинских техничара Србије. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


