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МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ 

Проф. др Добрила Станковић – Ђорђевић, деканица 

УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - НИШ 

Проф. др Зоран Перишић, директор 

КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ УКЦ - НИШ 

Проф. др Иван Мицић, директор 

 

ПРЕДМЕТ: Иницијатива   за промену (допуну) назива  

                    Клинике за ортопедију УКЦ  у Нишу  

 

 Поштовани,  

 На основу једногласног закључка Управног одбора УСН са електронско-

телефонске седнице од 14. априла 2021. године 

УДРУЖЕЊЕ СТВАРАЛАЦА НИША „ЦАР КОНСТАНТИН“ – НИШ 

Доставља 

И Н И Ц И Ј А Т И В У 

За промену (допуну) назива Клинике за ортопедију УКЦ – Ниш у 

КЛИНИКА ЗА ОРТОПЕДИЈУ УКЦ 

„АКАДЕМИК ПРОФ. ДР МИЛОРАД МИТКОВИЋ“ 

Н И Ш 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Академик проф. др Милорад Митковић је активан члан Удружења 

стваралаца Ниша „Цар Константин“ од оснивања (2011) и у протеклом периоду је 

дао велики допринос афирмацији стваралаштва и стваралаца нашег града и 

реализацији програмских активности Удружења.  

 Имајући у виду да је академик Митковић као доктор и директор био на челу 

Клинике за ортопедију и трауматологију Клиничког центра у Нишу пуне 22 године 

и за то време дао немерљив допринос у подизању угледа своје клинике, између 

осталог и као аутор преко 400 научних радова објављених у земљи и иностранству 

и аутор преко 50 заштићених патената из области ортопедије, Управни одбор 

Удружења стваралаца Ниша је непосредно након сазнања о изненадној смрти проф. 

Митковића утврдило закључак о покретању иницијативе да његова Ортопедска 

клиника понесе његово име. 

 У међувремену смо из медија сазнали да је предлог да Ортопедска клиника 

добије име проф. Митковића изнео и проф. др Зоран Перишић, директор УКЦ на 

комеморативном скупу на Медицинском факултету 16.04.2021., што потврђује 

основаност наше иницијативе. 
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 Ценећи професионалне и људске вредности свог суграђанина, Редакциони 

одбор Енциклопедије ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ НИША у издању Удружења 

стваралаца Ниша,  је проф. Митковића представио у ово капитално издање, 

сврставајући га тако у легенде овог града и Републике Србије. 

У уверењу да су вам добро познати сви резултати у раду проф Митковића, 

молимо вас да размотрите нашу иницијативу и у складу са својим овлашћењима 

предузмете одговарајуће кораке у циљу реализације ове иницијативе, што би била 

велика сатисфакција његовој породици, његовом граду и медицинској струци. 

 

Нека је вечна слава и хвала нашем драгом академику Милораду Митковићу. 

 

У Нишу, 17. априла 2021. год. 

 

 

Председник Управног одбора УСН                          Председник Скупштине УСН 

 Мр Новица С. Ранђеловић, проф.                                 Проф. др Миле К. Новаковић    

 

Прилог: Сажета биографија академика Митковића  

објављена у Енциклопедији „Знамените личности Ниша“ 


