
 Биографски подаци  Проф. др Ненада Арсовића  
 
Др Ненад Арсовић рођен је 10.10.1962. године у Београду. 
Заврсио Математичку гимназију у Београду.  
Студије медицине на Медицинском факултету Универзитета у Београду  уписао је 
школске 1982/1983. године и дипломирао у року, 1988. године са просечном оценом 9,18.  
Обавезни лекарски стаж обавио  је  на Медицинском факултету у Београду, а стручни 
испит положио је 1988-1989. године. 
Новембра 1989. године  засновао је радни однос на Институту за оториноларингологију и 
максилофацијалну хирургију Клиничког Центра Србије. Специјалистички испит из 
оториноларингологије положио је новембра 1994. године са одличним успехом.  
Магистарску тезу "КЛИНИЧКА И МОРФОЛОШКА ИЗУЧАВАЊА ХОЛЕСТЕАТОМА 
ЗНАЧАЈНА ЗА ТИМПАНОПЛАСТИКУ"  одбранио је марта 1997. године  уз менторство 
проф. др Боривоја Крејовића и коментора проф. др Драгославе Ђерић .  
Докторску дисертацију "КЛИНИЧКЕ, МОЛЕКУЛАРНО ЕНЗИМСКЕ И 
ЕПИДЕМИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОТОМИКОЗА" одбранио је  на Медицинском 
факултету у Београду  јуна 2007. године уз  менторство проф. др Валентине Арсић 
Арсенијевић. 
НАСТАВНА ЗВАЊА 
Децембра 1997. године, изабран је за асистента на предмету оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом. Реизабран је за асистента јуна 2002. године. 
Јуна 2008. године, изабран је за доцента  на предмету оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом, а јула 2013. године  реизабран у звање доцента. У 
ванредног професора изабран је 6.11.2013. године  на Изборном већу  Медицинског 
факултета у Београду. 
НАУЧНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 
До сада, као аутор и коаутор  је публиковао 16 радова на СЦИ листи, укупно 60 радова ин 
еxтенсо. Активно   је учествовао на великом броју међународних и домаћих скупова где је 
презентовао око 61 рад. 
СТУДИЈСКИ БОРАВЦИ 
 -2002. године, провео је један  месец на Клиници за ОРЛ Јикеи Универзитета, Клиника за  
ОРЛ Токијски Универзитет у Токију (Јапан) . 
- 2003. године је  био на студијском боравку у клиници Ларибоисиер у Парису код проф. 
Тран Ба Хуy. Више пута је боравио на Универзитетској Клиници у Бечу. 
 -2009. године  је боравио на Универзитетској ОРЛ клиници у Бордоу, Француска. 
ЕДУКАЦИОНИ КУРСЕВИ  
-Функционална ендоскопска хирургија носа и параназалних шупљина (проф.  Стамбергер, 
Београд, 2002. године  и  Грац  2003. године).   
-Ласерска хирургија главе и врата (проф. Јовановић , Берлин, 2001. године).  
Курс темпоралне кости (др Султан,Париз ,2003).  
-2004. године  учествовао је  као инструктор на курсу за кохлеарну имплантацију у 
Мадриду.  
- 2011. године  учествовао је као инструктор на  Европској  академији за отологију и 
неуроотологију (ЕАОНО) скупу у Братислави. 
- 2014.  године је учествовао као инструктор на 7 ЕАОНО скупу у Сиени. 
- 2017. године је  учествовао као инструктор на 8 ЕАОНО скупу у Истанбулу  
СТРУЧНИ ДОПРИНОС 
2003. године  је  увео програм кохлеарне имплантације на Клинику за ОРЛ и МФХ, КЦС . 
Као инструктор помогао увођење кохлеарне имплантације као стандардне методе у 
третману  глувоће код деце у Казахстану, Републици Српкој и Црној Гори, ОРЛ клиници у 



Нишу и на ВМА. 2007. године  је  увео операцију уградње импланта за средње уво на    
ОРЛ клиници и клиници за МФХ  КЦС. 
 
 Проф. др Ненада Арсовића је : 

- био секретар ОРЛ секције Српског лекарског друштва од 1998. до 2000. године; 
- био секретар катедре за последипломске студије за предмет Оториноларингологија 

са максилофацијалном хирургијом Медицинског факултета у Београду од 2002.  
године; 

- био генерални секретар Удружења оториноларинголога Србије од 2009. до 2015. 
године 

- био председник Удружења оториноларинголога Србије од 2015. године 
- био регионални секретар Европске академије за отологију и неуроотологиј у( 

ЕАОНО) од 2012. године: 
- био начелник оделења од  2006. године 
- био заменик директора Клинике за ОРЛ и МФХ , КЦС  од октобра  2000.  до 

фебруара месеца 2001. године; 
- директор Клинике за ОРЛ и МФХ, КЦС Београд од  маја месеца  2013. године и  
- шеф катедре за редовну наставу за предмет оториноларингологија Медицинског 

факултета у Београду од 2015. године. 
 
 
 
 


