
  

D r . s c i  G o r a n  ( Д р а г и ш а )  S t a n i s a v q e v i ћ  

 

Ro|en Децембра 1962. godine u Vu~ju. И po majci i po ocu поносни је Potomak je solunskiх ratnika. 

Otac Dragi{a (Dimitrija) Stanisavqevi} (1937-2008) je bio istaknuti intelektualac i patriota, Ministar 

Obrazovawa Јужно-моравског Regiona, Vy~janac koji je zadu`io mnoge, a posebno qude Pore~ja ! 

Мајка Вера, рођена Костић (1942-1992) професор Психологије. 

Goran `ivi u svom Vu~ju do sedme goдine, када se sa roditeqima seli u Leskovac, gde zavr{ava 

osnovnu i sredwu {kolu. Летње распусте проводи у Вучју. Обожава Кукавицу i Вучјанку … U to doba 

интензивно Планинари а један од највећих утисака остављају на њега Ђеравица и Проклетијe са својом прелепом 

и мистичном Дечанском Бистицом и фамозним и величанственим Манастиром Visoki De~ani. 

Војни рок одслужио на Војно-Медицинској Академији у Београду и креће на студије стоматологије 1982/83 

године и исте успешно окончава 1988. (klini~ke predmete polo`io sa prose~nom ocenom 10 !). Dve godine 

bio predsednik центра за nau~no istra`iva~ki rad studenata. 

Kao student pokrеtao pitawe stawa i polo`aja srba na Kosovu i Metohiji. 

Po zavr{etku studija obavio je lekarski sta`, polo`io stru~ni ispit i kre}e sa stru~nom 

karijerom u svom rodnom Vu~ju. Ubrzo potom u jakoj konkrenciji biva izabran i nastavqa sa radom na 

medicinskom fakultetu u Ni{u februara 1990. godine kao Asistent pripravnik na predmetu De~ja i 

Preventivna Stomatologija. 

Posle studijskog boravka u Wujorku, uspe{no poha|ao dve престижне letwe {kole Evropske radne 

zajednice za istra`ivawe karijesa (ORCA Summer School): 1991. na Krfu (Epidemiologija karijesa) i 1993. 

u Pragu (Stomatolo{ka zdravstvena za{tita). 

Bave}i se nau~no istra`iva~kom delatno{}u ostvario kontakte sa mnogim istra`iva~ima u 

oblasti klini~ke oralne mikrobiologije (Osaka, Japan; Vinipeg, Kanada; Malmo, [vedska, ...). 

 Iz iste oblasti oktobra 1993. brani magistarsku tezu, Mentori Prof.Dr. \. Baba-Milki} i Prof. Dr. 

M. Vulovi}* (Predsednik Jugoslovenske Dentalne Asocijacije). 

Specijalista Preventivne i de~je stomatologije postao decembra 1994. godine. 

Kao autor ili koautor objavio je ili izlagao преко 40 nau~no istra`iva~ka ili stru~na rada.  

1992. Остварио пројекат са најеминентнијим светским научником за каријесологију шведским Професором 

Братал-ом. Septembra 1993. je sa tri nau~no istra`iva~ka rada bio u~esnik 4. Svetskog kongresa 

preventivne stomatologije (WCPD) - Umea, [vedska; Оktobra 1994. u Kanadi i na 82. FDI kongresu izlagao 

rad, a tako|e i Мaja 1995. u Sao Paulo-u, Brazil - na 5. Svetskom kongresu (WCPD). 

1994. izabran za sekretara nau~nog ~asopisa "Acta stomatologica Naissi", ~iji je i kasnije bio 

dugogodi{wi me|unarodni savetnik. 



1995. godine postao je ~lan dva Savezna nau~no-istra`iva~ka projekta a iste godine dobija и 

национално признање - zahvalnicu srpskog lekarskog dru{tva za dugogodi{wi rad. 

Jula 1996. brani doktorsku disertaciju ~ime i postaje najmla|i doktor stomatolo{kih nauka u 

Srbiji, (Mentori, najeminentnija imena Jugoslovenske stomatologije: Prof. Dr. M. Vulovi}*, i Prof.D. 

Beloica vi{estruki Dekan Stomatolo{kog fakulteta, Univerziteta u Beogradu).  

Mesec dana kasnije seli se u Kanadu sa porodicom. Radi na nau~no-istra`iva~kim projektima i 

poha|a studije za nostrifikaciju diplome. 

U toku varvarskog NATO bombardovawa S.R. Jugoslavije aktivno u~estvovao u demonstracijama i 

pri crkvi Sv. Save u Vankuveru vodio Odbora za prikupqawe pomo}i srpskim bolnicama. 

1999. postaje punopravni ~lan kanadske dentalne asocijacije dobijaju}i kanadsku diplomu i 

licencu za rad. Krajem iste godine sa suprugom otvara stomatolo{ku kliniku ”Кристал Дентал”. 

2000. godine po~iwe da predaje na jednom od najeminentnijih kanadskih univerziteta (UBC).  

Ipak pomalo stavqa po strani – struku i nauku i posve}uje ogromnu energiju svojoj Crkvi u 

Britanskoj Kolumbiji, Kanada ali i u Otaxbini.  Sa suprugom Draganom najve}i je zadu`binar crkve Sv. 

Arhan|ela Mihajla u Vankuveru, i wen prvi Predsednik (Crkvenog Odbora) - mart 2005. 

April 2005. - Prijem kod Wegove svetosti Patrijarha srpskog G. Pavla i prva poseta Svetoj Gori, 

donacija za Manastir Hilandar. 

Dr. Goran je bio vi{egodi{wi namesnik Ministarstva za Dijasporu Vlade Republike Srbije za 

Zapadnu Kanadu, a tako|e i ^lan Eparhijskog Saveta - Uprave kanadske Eparhije (Milton, Ontario). 

Фебруар 2009. Opet velika Donacija porodice Stanisavqevi} - Kumovi Zvona crkve Sv. 

Arhan|ela Mihajla u Vankuveru. 

Avgusta 2012. - Prvi od vi{e sustreta sa Његовом Светошћу Patrijarhom srpskim G. Irinejom i 

Blagoslov za izgradwu Crkve na stenama Sokolice iznad Vu~ja. Donacija za bra}u i sestre sa Kosmeta. 

Jun 2013. - Donacija za popravku Crkve  Sv. Jovana u Vu~ju. 

 

Др. Горан је велики љубитељ братске Русије и поштоваоц лика и дела Председника Владимира 

Путина. Уз пар пријатеља и свештеника иницијатор је и оснивач србско-руске вечери, које се одржавају 

сваког Септембра у сали наше цркве у Ванкуверу. 

 

2019 - Saosniva~ Udru`ewa ”NA[E PORE^JE”, i wegov Po~asni Predsednik.  

 

 

U Vankuveru, Kanada 27. 01. 2020. Godine 



 

 


