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Образовање
2018. године стекао научно звање научни сарадник у области медицинских наука
2014. године одбранио докторску дисертацију на Медицинском факултету, Универзитета у Нишу под
називом „Епидемиолошки аспекти лајмске болести на територији града Београда“.
2010. године одбранио магистарску тезу на Медицинском факултету, Универзитета у Нишу под
називом „Ризик настанка лајмске болести након убода крпеља “.
2009. године је положио специјалистички испит из епидемиологије у Војномедицинској Академији у
Београду.
На Медицинском факултету, Универзитета у Нишу је дипломирао у септембру 2000. године. По
одслужењу војног рока, обавио је обавезан лекарски стаж у Клиничком центру Ниш. Стучни лекарски
испит је положио 2002. године.
1992. године је завршио гимназију „Светозар Марковић“, природно-математички смер, у Нишу са
одличним успехом.
1988. године завршио основну школу „Бранко Миљковић“ у Нишу са одличним успехом.
Кретање у служби
Од 2013. године – Начелник одељења за природно-жариштне инфекције и ДДД, Института за
eпидемиологију ВМА.
Учествовао у мултинационалним операцијама Европске Уније у Сомалији и Централно Афричкој
Републици
2011. године изабран у звање асистента за предмет епидемиологија, Медицинског факултета
Универзитета Одбране у Београду.
Од 2009. до 2013. године- лекар у одељењу за контролу и превенцију болести, Института за
епидемиологију ВМА.
Од 2006. до 2009. године – лекар на специјализацији из епидемиологије у Војномедицинској
академији у Београду.
Од 2003. до 2006. године – Управник гарнизонске амбуланте уједно и Начелник санитетске службе у
гарнизону Прокупље.
Предмети едукације
Научни сарадник на Катедри за превентивну медицину Медицинског факултета Одбране у
Београду.
Предавач на курсу- Иновације из дезинфекције, дезинсекције и дератизације за 2011. и 2014.
годину.
Предавач у Центру за мултинационалне операције на тему- превенција заразних болести код
учесника у мултинационалним операцијама

Предавач у Санитетском наставном центру ВМА на темама из превентивне медицине.
Асистент на предмету епидемилогија, Медицинског факултета Универзитета Одбране у
Београду.
Пројекти
ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ КАО ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМ, превенција, диајгностика и
лечење
Чланства
Члан СЛД и Лекарске коморе Србије.
Стручни радови и књиге
Аутор више десетина радова објављених у стручним часописима и представљених на научним
скуповима у земљи и иностранству.
Коаутор у књигама:
Srpski vojni sanitet 1914-1915. godine. Beograd, Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za
vojno zdravstvo, Akademija medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva, 2010. г.
Srpski vojni sanitet u Balkanskim ratovima. Beograd: Medija centar ”Odbrana”; 2012.г.

