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Образовање 

2019. Доктор медицинских наука, ВМА, Медицински факултет Универзитета одбране у 

Београду 

2018. Субспецијалност из области клиничке нутриције Европско удружење за клиничку 

исхрану и метаболизам, ESPEN диплома клиничке нутриције и метаболзима, Мадрид, 

Шпанија  

2009-2014. Специјализација опште хирургије, ВМА Београд 

2007-2009. Специјалистичке академске студије, Медицински факултет Универзитета у 

Београду, област: дигестивни систем 

2000-2006. Медицински факултет Универзитета у Београду 

 

 

Кретање у служби 

Од 2019. асистент, предмет хирургија, Медицински факултет Универзитета одбране у 

Београду 

2014-2019. сарадник у настави, предмет хирургија, Медицински факултет Универзитета 

одбране у Београду 

Од 2014. хирург специјалиста у Клиници за општу хирургију ВМА 

2009-2014. лекар на специјализацији у Клиници за општу хирургију ВМА 

2007-2009. лекар у служби хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дом здравља Никшић 

 

Стручно усавршавање 

2019. UEG fellowship за клиничаре (хирургија) – стручно усавршавање из 

лапароскопске хепатобилијарне и панкреасне хирургије, Академски 

Медицински Центар, Универзитетска болница у Амстердаму (проф. др Марк 

Беселинк), Амстердам, Краљевина Холандија 

2018. X UEG Интернационални курс стечених болести панкреаса, Берлин, 

Немачка 

2018. ESPEN - ова диплома из клиничке исхране и метаболизма, Мадрид, 

Шпанија 

2017. септембар – децембар, стручно усавршавање и fellowship, Клиника за 

општу, висцералну и трансплантациону хирургију, Хируршка клиника, 

Универзитетска болница у Хајделбергу (проф. др Маркус Бихлер), Хајделберг, 

Немачка 

2016. UEG напредни курс – карцином панкреаса, Klinikum rechts der Isar, 

Технички Универзитет у Минхену, Универзитетска клиника за општу, 

висцералну и трансплантациону хирургију (проф. др Хелмут Фрис), Минхен, 

Немачка 

2016. LLL курс – Нутритивна потпора у гастроинтестиналним болестима, 

Копенхаген, Данска 

2016. LLL курс – Нутритивна потпора у метаболичком синдрому, Копенхаген, 

Данска 

2016. LLL курс – Нутритивна потпора у периоперативном периоду, 

Копенхаген, Данска 

2016. LLL курс – Нутритивна потпора у болестима панкреаса и јетре 



(гастроентерологија, хирургија, онкологија), Копенхаген, Данска 

2016. ESPEN-ов ТТТ напредни курс клиничке нутриције и метаболизма, Ница  

2015. LLL курс – Нутритивна потпора изван болнице у адултној популацији 

(HPN – Home parenteral nutrition), Атина, Грчка 

2015. LLL курс – Нутритивна потпора у онкологији, Атина, Грчка 

2015. FRANC workshop клиничке нутриције у онкологији, Бад Хомбург 

2014. Напредни курс минимално инвазивне хирургије хемороидалне болести (ТХД 

лабораторија), Барселона 

2013. Напредни курс хирургије карцинома ректума, Сремска Каменица 

2012. UEG VII напредни курс стечених болести панкреаса (ISIDOP), Праг 

2012. ESPEN-ов напредни курс клиничке нутриције и метаболизма, Дубровник 

2012. VIII LLL курс клиничке нутриције, Београд 

2011. VII базични курс клиничке нутриције, Сарајево 

 

Предмети едукације 

2019. Минимално инвазивна хирургија јетре и панкреаса, Амстердам, Холандија 

2018. Клиничка исхрана и метаболизам у периоперативном периду; ERAS програм, 

Мадрид, Шпанија 

2017. Хирургија панкреаса и хепатибилијарна хирургија, Хајделберг, Немачка 

2016. Клиничка потпора у периоперативном периду, болестима панкреаса и јетре, 

Копенхаген, Данска 

2015. Модалитети лечења „отвореног абдомена“, KCI Acelity, Загреб 

2014. Минимално инвазивни приступ у хирургији карцинома панкреаса, Европски 

панкреасни клуб, Саутемптон 

2014. „Step-up“ приступ у лечењу акутног панкреатитиса, Европски панкреасни клуб, 

Саутемптон 

2014. Савремени хируршки приступи у проктологији, Барселона, Шпанија 

 

Чланства 

Српско лекарско друштво (СЛД) 

Хируршка секција СЛД-а 

Српски панкреасни клуб (SPC) 

Европски панкреасни клуб (EPC) 

Америчка панкреасна асоцијација (APA) 

Интернационална асоцијација панкреатолога (IAP) 

Национално удружење за парентералну и ентералну нутрицију Србије (NUPENS) 

Европско удружење за клиничку исхрану и метаболизам (ESPEN) 

Европско удружење гастроентерологије (UEG) 

Европско удружење васкуларне хирургије (ESVS) 

Европско-Афричко удружење хепатибилијарне и панкреасне хирургије (E-A HPBA) 

 

Стручни радови, предавања и друге публикације 

22 радa штампаних у целости као први аутор  

20 радова штампаних у целости као коаутор 

30 радова као аутор и коаутор штампаних у форми апстракта 

Преко 35 предавања на домаћим и конгресима у иностранству  

Аутор „Препоруке за примену нутритивне потпоре у постоперативном периоду код 

елективно оперисаних болесника“ у „Препоруке Националног удружења за клиничку 

исхрану Србије“ 2017.год. 

Стручне публикације: Research Gate link: https://www.researchgate.net/profile/Mihailo_Bezmarevic 
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Рецезент у часописима  

Војносанитетски преглед, Pancreatology, Pancreas, World Journal of Gastroenterology, 

Journal of Endovascular Therapy, Journal of Drug Assessment, BMC Surgery, Clinical 

Nutrition, UEG Journal 

 

 

Члан уредничког одбора у часописима 

 Clinical Nutrition Experimental, Clinical Nutrition ESPEN, Pancreas Open Journal 

 

Чланство у пројектима 

1. „International clinical study of acid suppressant drugs in acute pancreatitis“, под окриљем 

Интернационалне асоцијације панкреатолога и Европског панкреасног клуба (IAP и EPC) 

од 2019.године (2019.) 

2. „ESPEN guidelines on nutritional support in pancreatic diseases (acute and chronic 

 pancreatitis)“, ESPEN, пројекат под окриљем Европског удружења за клиничку исхрану и 

метаболизам, одобрен 2018.године од стране Европске комисије за клиничке водиче (2018.) 

3. PANcreatic Disease ReseArch (PANDoRA) consortium, German Cancer Research Center, 

Heidelberg, Nemačka http://pandoraconsortium.wixsite.com/pandora (2015.) 

4. „Natural history of serous cystadenomas“, под окриљем IAP и EPC (европска студијска 

група за цистичне туморе панкреаса): регистарски број студије IRB 00006477 (2014.) 

5. „Интерактивна улога дислипидемија, оксидативног стреса и инфламације у 

атеросклерози и другим болестима - генетички и биохемијски маркери“ - пројекат бр. 

175035 одобрен од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС (2013.) 

 

Стипендије и награде 

2018. UEG fellowship – Academic Medical Center, Amsterdam, Netherlands, Супервизор: Prof. 

dr. Marc.G. Besselink 

2018. Награда за младе истраживаче, Европски панкреасни клуб, Берлин, Немачка 

2017. Награда за младе истраживаче, Европски панкреасни клуб, Будимпешта, Мађарска 

2017. Награда за оралну презентацију и награда у категорији младих истраживача, 

Европско удружење за клиничку исхрану и метаболизам, Хаг, Краљевина Холандија 

2016. Награда за постер презентацију, Европско удружење за клиничку исхрану и 

метаболизам, Копенхаген, Данска 

2016. UEG fellowship стипендија  – UEG Basic Science Course on "Hot topics in experimental 

GI cancer (pancreatic ductal adenocarcinoma)", Минхен, Немачка 

2016. Награда за младе истраживаче, Европски панкреасни клуб, Ливерпул, Велика 

Британија 

2015. Награда за постер презентацију, Европско удружење за клиничку исхрану и 

метаболизам, Лисабон 

2014. Награда за младе истраживаче, Европски панкреасни клуб, Саутемптон 

2013. Друга награда за научно-истраживачки рад у категорији младих истраживача 

Америчке панкреасне асоцијације, Мајами 

2013. Награда за младе истраживаче, Европски панкреасни клуб, Цирих 

2012. Награда за младе истраживаче са најбољом постер презентацијом на конгресу 

Европског панкреасног клуба, Праг 

2007. Стипендија града Београда за младе таленте 
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