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Професор др Миодраг Остојић (интерниста/кардиолог) је на предлог 

Медицинске академије Српског лекарског друштва изабран на Изборној скупштини 

САНУ 1994. године за дописног, а 2003. године за редовног члана САНУ. Члан 

Председништва САНУ (2008-2009). Инострани члан Академија наука и уметности 

Републике Српске (2008).  

Био је директор Клинике за кардиологију, Клиничког центра Србије (1997-2011) 

и начелник је Одељења инвазивне дијагностике и интервентне кардиологије (1986-

2011). По нострификацији дипломе за САД ради у Методистичкој болници и Бејлор 

колеџу у Хјустону, као субспецијализант (1978-79.) и гостујући професор (1985-86.). 

Шеф Последипломске наставе из кардиологије (2000-2009). Током рада у Клиници 

(КЦС) увео је десетак нових метода за дијагностику и лечење, од којих је неколико 

било оригиналних. Због напуњених 65 година мења статус тј. постаје саветник у 

Универзитетском клиничком центру Републике Српске, Бања Лука (2011-). Изабран је 

за Емеритус професора на Медицинском факултету Универзитета у Београду 2012 

године. Гостујући је професор на Медицинском факултету Универзитета у Бања Луци 

где је именован и за Координатора специјализација из кардиологије, 2017 год, а 

реизабран 2021 год. Саветник је и у Институту за кардиоваскулкарне болести “Дедиње” 

у Београду (2017-)  

Руководилац је више пројекта у САНУ и у Министарству за просвету, науку и 

технолошки развој Републике Србије.  

Проф. др. Миодраг Остојић је био је ментор у 8 академских специјалистичких 

радова, 24 магистарских теза, 7 субспецијализација и 24 завршених докторских теза 

(Медицинских факултету у Београду, Бања Луци и Бечу).  

Члан и рецензент је уређивачких одбора више домаћих и иностраних часописа.  

Био је председник Кардиолошке секције Српског лекарског друштва и Удружења 

кардиолога Србије и Црне Горе. Са истакнутим члановима САНУ и сарадницима 

оснивач је и председник Фондације Србије за ваше срце ( 2008-).  

Добитник је Ордена за животно дело Лекарске коморе Србије (2019), Златне 

плакете Института за кардиоваскуларне болести “Дедиње” (2020), као и више других 

признања. Изабран је и за првог почасног члана Удружења кардиолога Републике 

Српске 2000. године, а 2018 и за почасног члана Удружења ендокринолога и 

дијабетолога Републике Српске.  

Има око 800 библиографских јединица; уредник је више књига из области 

кардиологије, од којих је једна награђена наградом града Београда (2012). Одржао више 

од 100 предавања по позиву у земљи и иностранству. 

Његови радови објављени у часописима са рецензијом (245) су према SCOPUS 

бази цитирани до краја 2021 године 16109 пута са H индеx 36. 

 

 


