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МИЛОРАД МИТКОВИЋ  

(Лебане, 7. 6. 1950 – Ниш, 7. 4. 2021) 

 

Медицински факултет у Београду завршио је 1975, две године радио у селима 

око Лебана, специјализацију из ортопедске хирургије обавио од 1978. до 1982,  

магистрирао 1984. на тему „Улога спољне фиксације у обезбеђивању оптималних 

биомеханичких услова у фази остеогенезе”, а докторирао 1987. године на тему „Значај 

ране примене спољне фиксације у трауматологији локомоторног апарата”.  

 

СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА 

Усавршавао се Лондону, Оксфорду, Кембриџу, Бриселу, Улму, Хановеру, 

Тубингену, Давосу, Москви, Кургану, Риги и Паризу.   

 

НАСТАВНИЧКА КАРИЈЕРА 

 

У звање доцента на Медицинском факултету у Нишу изабран је 1992, за 

ванредног професора 1996. и редовног професора 2002. године. Основао је академске 

докторске студије Истраживања у ортопедији и Биомедицински инжењеринг.  

 

РАД У СТРУЦИ 

 

Био је директор Клинике за ортопедију и трауматологију (1994‒2015), нарочито 

посвећен решавању компликованих прелома, сложених деформитета, и последица 

одмаклих дегенеративних промена на куковима и коленима и елонгацијама костију. 

Први код нас увео артроскопску хирургију колена, спољну фиксацију код прелома 

карлице и уградњу вештачког зглоба колена методом навигације. Уградио је преко 

2000 вештачких кукова и колена, извео преко 5000 артроскопских операција, више од 

500 операција елонгације екстремитета, велики број корекција деформитета код 

домаћих и страних пацијената. Његови уређаји за спољне и унутрашње фиксације 

скелета су у примени у више земаља.  
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

 

Основао (1995) и више година руководио Ортопедским одељењем Al-Salam 

Hospital у Кувајту. Имао је сталну комуникацију са институцијама у Немачкој, 

Енглеској, Јужној Кореји, САД, Швајцарској, Русији и Француској. 

 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ 

 

Био је руководилац или сарадник у 14 научно-истраживачких пројеката, од 

којих четири АО институт у Давосу.  

 

ОСНИВАЧ И ЧЛАН ДОМАЋИХ УДРУЖЕЊА 

 

Српско лекарско друштво (СЛД), члан, Секција за ортопедску хирургију и 

трауматологију (2001‒2003), председник, Академија медицинских наука СЛД, 

ванредни а затим и редовни члан и секретар огранка у Нишу; Српска трауматолошка 

асоцијацију (СТА), оснивач, Удружење за изучавање примене метода спољне и 

унутрашње фиксације, оснивач. Један је од оснивача Српске ортопедско-

трауматолошке асоцијације (СОТА). 

  

ЧЛАНСТВА У МЕЂУНАРОДНИМ УДРУЖЕЊИМА 

 

Чланство: Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie - 

SICOT, American Academy of Orthopaedic Surgery ‒ AAOS, European Federation of 

National Associations of Orthopaedics and Traumatology ‒ EFORT, European Society of 

Trauma and Emergency Surgery ‒ ESTES у коме је био члан борда директора задужених 

за припрему водича и протокола за хируршко збрињавање прелома, Association for the 

Study and Application of the Method of Ilizarov ‒ ASAMI, International Association for 

Osteosynthesis – АО. International Confederation of External Fixation and Bone 

Reconstruction ‒ ICEF&BR и International Limb Lengthening and Reconstruction Society – 

ILLRS, један од оснивача и члан. 
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ЧЛАНСТВО У УРЕДНИШТВУ ЧАСОПИСА 

 

Стални члан Уредништва и рецензент часописа: Bulletin of Emergency and 

Trauma, Српски Архив за целокупно лекарство, Acta medica Medianae, Acta Facultatis 

Medicae Naissensis, и гост уредник Acta chirurgica Iugoslavica.  

 

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ  

 

Одржао је бројна предавања по позиву у иностраним институцијама и на 

међународним конгресима. У АО институту у Давосу, у Швајцарској, био гостујући 

професор (visiting professor). 

МИТКОВИЋ НА ИНТЕРНЕТУ 

 

Имао је двојезични сајт Mitkovic School / Школа Митковић (www.mitkovic.org) 

намењен ортопедима и www.mitkovic.net на коме су представљене активности и 

резултати његовог рада.  

ИЗБОР У САНУ 

  

Дописни члан од 1. 11. 2012, редовни од 8. 11. 2018. године. Од конституисања 

Огранка САНУ у Нишу био је потпредседник. Један од редактора 7. тома 

Енциклопедија Ниша: медицина и здравство. 

 

ПАТЕНТИ 

 

Регистровао је 74 патента, од којих 23 у иностранству. Најважнији патенти су: 

Спољни фиксатор по Митковићу, Апарат за дистракциону остеогенезу, 

Самодинамизирајући унутрашњи фиксатор и прва Протеза кука домаће производње. 

 

ПУБЛИКАЦИЈЕ 

 

Објавио је четири књиге, 16 поглавља у књигама, 187 радова у целини у 

домаћим и страним часописима, и 365 резимеа у суплементима часописа и зборницима 

са конгреса.  

 

file:///E:/Posle%202021-04-07/Bulletin%20of%20Emergency%20and%20Trauma
file:///E:/Posle%202021-04-07/Bulletin%20of%20Emergency%20and%20Trauma
http://www.mitkovic.net/
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НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ  НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 

Прва награда за проналазаштво у СФРЈ (1989)  

Златна медаља „Михајло Пупин“ (1994)  

Златна медаља „Никола Тесла“ (1996) 

Златна медаља „EUREKA“ у Бриселу (1990)  

Велика златна медаља института за Ортопедију и трауматологију из Риге (1998)  

Друга награда Светске организације за интелектуалну својину („WIPO“ – 

Женева) за најбољи патент (2014)  

Најбољи хирург Србије и Медаља „Др Владан Ђорђевић” које додељује 

Војномедицинска академија (2015)  

Велики печат Српског лекарског друштва  (2015) 

Златни знак Универзитета у Нишу (2014)  

Награда „11. јануар” – највеће признање града Ниша (2012) и др. 

Радоје Чоловић 


