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Образовање 

У октобру 2014. године изабран у звање доцента на Медицинском факултету ВМА за предмет 

Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом 

У марту 2013. изабран у звање асистента 

2013. године одбранио докторску дисертацију „Процена ефеката преоперативне примене 

кларитромицина у лечењу носно-синусне полипозе“ на Факултету медицинских наука 

Универзитета у Крагујевцу и стекао научно звање доктор медицинских наука.  

У децембру 2005. године завршио специјализацију из оториноларингологије на Војномедицинској 

академији од када ради на Одељењу ринологије Клинике за ОРЛ ВМА 

У децембру 1996. дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду са просечном 
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Кретање у служби 

Од априла 2014. начелник Одељења отологије Клинике за оториноларингологију ВМА 

2013. Унапређен у чин потпуковника 

2005 - 2014. Лекар на Одељењу ринологије Клинике за оториноларингологију ВМА 

2008. Унапређен у чин мајора 

Децембар 2005. Положио специјалистички испит из оториноларингологије на ВМА 
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1999 - 2002. Лекар опште медицине у Станици опште медицинске помоћи ГА „Београд“ ЦВМУ 

1997 - 1998. Школа резервних официра Санитетске службе ВМА 

1997. Приправнички стаж на Медицинском факултету у Београду 

Децембар 1996. дипломирао на Медицинском факултету у Београду 

Стипендије и награде 

Награда за најбољу презентацију на Европском конгресу оториноларинголога у Барселони, 

Шпанија, јул 2011. године 

Награда за најбољу презентацију на Европском ринолошком конгресу на Криту, Грчка, јун 2008. 

године 

Усавршавање 

Курс функционалне ендоскопске хирургије параназалних синуса, Грац, Аустрија, 2006. 

Курс навигацијске ендоскопске хирургије параназалнух синуса, Марибор, Словенија, 2013. 

У више наврата учествовао на курсевима функционалне ендоскопске синусне хирургије и 

функционалне и реконструктивне хирургије носа у Београду 

Предмети едукације 

Бави се истраживањем патофизиолошких механизама у хроничним запаљенским болестима 

слузокоже носа и параназалних синуса, као и на истраживањима везаним за механизме настанка 

главобоља риногеног порекла. У клиничком раду ужа област интересовања је функционална и 

естеска хирургија носа, као и ендоскопска хирургија носне шупљине и параназалних синуса. Члан 

је Катедре Хирургија 2 Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду. 

Пројекти 



Сарадник на НИ пројекту „Процена имуномодулаторних ефеката терапије макролидним 

антибиотиком у болесника са носном полипозом“, пројекат МФВМА/24/13-15 

 

Чланства 

Члан је Европског ринолошког друштва и ОРЛ секције Српског лекарског друштва 

 

Стручни радови и књиге 

До сада је објавио 40 радова in extenso у иностраним и домаћим часописима са рецензијом, од тога 

23 рада у часописима са SCI (Thomson Reuters) листе (у 19 радова је први аутор). Радови у 

часописима према категоријама: М22 - 3 рада, М23 - 15 радова, М24 - 5 радова, М51 - 11 радова, 

М52 - 3 рада, М53 - 3 рада.  

Учествовао је на већем броју научних и стручних скупова (конгреси, симпозијуми, курсеви) у 

земљи и иностранству. У два наврата је излагао радове као позвани предавач на међународним 

научним скуповима.  
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