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Општи подаци  
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Образовање  
2006. Војномедицинска академија, Београд - Доктор медицинских наука  

2001. Војномедицинска академија, Београд - Магистар медицинских наука 

(неурологија)  

1999. Војномедицинска академија, Београд - Специјалиста клиничке физиологије  

1991. Медицински факултет, Универзитет у Београду - Доктор медицине  

 

Кретање у служби  
2010. Вршилац дужности продекана за интегрисане академске студије медицине на  

Медицинском факултету ВМА Универзитета одбрене  

2012. Медицински факултет Београд – Ванредни професор  

2007. Медицински факултет Београд - Доцент  

1999. Војномедицинска академија - Институт за медицинска истраживања, Одељење за 

клиничку и експерименталну патолошку физиологију и експерименталну хирургију - 

лекар истраживач   

1996. Војномедицинска академија - Институт за медицинска истраживања, 

специјализација из клиничке физиологије  

1995. Војна академија – лекар   

 

Наставничка и стручна делатност  
Ванредни професор за ужу научну област физиологија на Медицинском факултету 

ВМА.  



Гостујући професор на изборној настави основих студија Фармацеутског факултета у 

Београду,  

Консултативна делатност у истраживањима на Медицинском факултету у Београду, 

Нишу и Крагујевцу и Фармацеутском факултету у Београду.   

Рецензент у часописима Војносанитетски преглед и Ветеринарски гласник. 

 

Пројекти  

2013 – 2015 ВМА Београд, Молекулски механизми и потенцијал модулације 

оксидативног стања ћелије у физиолошким и патофизиолошким условима.  

2010 - 2014 Министарства за науку и технологију, Превентивни, терапијски и етички 

приступ предклиничким и клиничким истраживањима гена и модулатора редокс ћелијске 

сигнализације у имунском, инфламаторном и пролиферативном одговору ћелије (ИИИ 

41018). 

2008 – 2010 ВМА Београд, Активност и потенцијал модулације система азот оксида у 

системској инфламацији (сепси). 

2006 - 2010 Министарство за науку и технологију, Биомаркери болести (145010). 

 

Чланства у стручним удружењима  
Члан председништва Секције за физиологију и патолошку физиологију Српског 

лекарског друштва  

Члан Друштва физиолога Србије.  

 

Стручни радови и књиге  
Укупан број цитата, без аутоцитата 148.  

Укупан број радова са СЦИ листе 27.  

Укупан број радова ван СЦИ листе, у часописима цитираним у Medline или 

еквивалентним базама података 20.  

Једна књига (домаћа).  

Укупан број радова 146. 


