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Образовање
2014. одбранио докторску дисертацију „Прогностички фактори од значаја за успех
хируршког лечења тимпаносклерозе“, Факултет медицинских наука Универзитета у
Крагујевцу
У октобру 2014. године изабран у звање асистента на Медицинском факултету ВМА УО
за предмет Оториноларингологија са максилофацијалном хирургијом
2000. специјализација из оториноларингологије на Војномедицинској академији
1990. дипломирао на Медицинском факултету Универзитета у Београду
Кретање у служби
2015. Начелник Клинике за ОРЛ ВМА
2009 - 2015. Начелник одељења за ринологију
2003 - 2009. Начелник одељења за отологију
2000 - 2003. лекар у одељењу за отологију, Клиника за орл
2000. положен специјалистички испит
1996 - 2000. Специјализација оториноларингологије, Клиника за орл ВМА
1993 - 1996. Управник ГА Пожега, Начелник СнСл 19 моторизоване бригаде
1991 - 1993. Болница Пожега - Одељење за интерне болести
1991. Приправнички стаж на Здравствени центар Ужице
Стипендије и награде
Награда за најбољу презентацију на Европском конгресу оториноларинголога у
Барселони, Шпанија, јул 2011. године
Награда за најбољу презентацију на Европском ринолошком конгресу на Криту, Грчка,
јун 2008. године
Добитник општинске годишње награде „7 април“ за постигнуте резулате у раду од значаја
за напредак, развој и афирмацију општине Пожега
Усавршавање
На дужем или краћем усавршавању боравио у неколико најпознатијих клиника за ОРЛ
2013. Клиника за ОРЛ Енглевуд болнице, Њу Џерси, Сједињене Америчке Државе
2011. Краљевски Медицински Центар Нотингем, Енглеска
2005. Универзитетска клиника за ОРЛ, Цирих, Швајцарска
2003. Клиника за ОРЛ, Ларибозије болница, Париз, Француска
Предмети едукације
Бави се хирургијом обољења средњег ува и функционалном ендоскопском хирургијом
носа и параназалних шуљина као и естетском хирургијом носа. Члан је Катедре Хирургија
2 Медицинског факултета ВМА Универзитета одбране у Београду

Стручни радови и књиге
До сада је објавио 10 радова у иностраним и домаћим часописима са рецензијом.
Учествовао је на већем броју научних и стручних скупова (конгреси, симпозијуми,
курсеви) у земљи и иностранству.
Организовао је више стручних скупова и курсева из области отологије и функционалне
ендоскопске хирургије синуса у ВМА уз учешће познатих европских имена у својству
предавача и учешће домаћих и страних полазника
МОНОГРАФИЈА: Милојевић М; Тимпаносклероза - фактори успеха хируршког лечења.
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