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Сажетак
Одлукама Берлинског конгреса (1878) и Цариградском конвенцијом (1879), Аустроугарска, поред окупације и управе над Босном и
Херцеговином, задржава за себе право да на целом подручју између
Србије и Црне Горе, у правцу југоистока, држи своје гарнизоне и тако
запоседне и Пријепоље.
У периоду од 1882. до 1887. године у Пријепољу је изграђена војна
болница у којој су пружане здравствене услуге – лечени су војници, али
и цивилно становништво, све до задржавања аустроугарске војске у овим
крајевима, 1908. године. Из овог периода, познато нам је име болничког
гарнизонског лекара, аустроугарског официра др Хрубија (dr Hruby).
Непосредно после повлачења аустроугарске војске, 1908. године, у
болничку зграду сместила се турска војска а затим српска војска, 1912.
године, после ослобођења Пријепоља од Турака.
У време првог светског рата зграда је била болница српске војске
(1914–1915). Међу оболелима је био велики број заражених тифусом. Тих
година у Пријепољу је као окружни физикус радио др Јован Панајотовић.
Крајем 1915. године, по повлачењу српске војске, поново је, по други
пут, у ову зграду смештена болничка служба аустроугарске војске, која се
задржала у њој све до октобра 1918. године, када је српска 2. армија ослободила Пријепоље.
После ослобођења Србије 1918. године зграда је привремено служила за војне потребе српске војске али убрзо постаје цивилна државна
болница. Те године у Пријепољу је радио др Марко Бан а у периоду од
1920. до 1924. године и његова супруга, др Десанка Бан-Кокотовић.
У пријепољској болници 1922. године лечило се 158 болесника, 25 је
било оперисано, извршено је 400 амбулантних прегледа а у току године
је умрло 15 пацијената.
Болница у Пријепољу 1930. године од државне постаје бановинска.
У њој је радио један лекар, шест болничара и један административни
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радник. У болничкој згради било је 17 кревета. У болници је те године
лечено укупно 143 пацијента са укупно 1.691 болничких дана. Извршено
је 15 мањих операција; на лечењу је у току године умрло 5 болесника а у
болничкој амбуланти извршено је 784 прегледа.
У периоду од 1931–1941. године, као лекари у Пријепољу се помињу
др Војимир Недељковић, др Милан Гергев, др Милош Поповић и др
Хусејин Капетановић.
Између два рата, као апотекарка, била је позната Ана Зиндовић и
њен супруг Гојко Грујичић, дипломирани фармацеут. Апотека се налазила у центру града а у њој је, поред наведених апотекара, радио и извесни
Милан Толовић.
Током Другог светског рата ова зграда је и даље била болница.
Борци Прве шумадијске ударне бригаде смештени су у ову зграду 30.
новембра 1943. године а у зору, 4. децембра, немачке снаге су извршиле
изненадни напад на Пријепоље са циљем да се што брже пребаце до
Пљеваља. Захваљујући храбрости младих Шумадинаца болница је тог
дана била неосвојива тврђава а пролаз ка Пљевљима онемогућен уз
велике жртве. Преко 600 погинулих или несталих у таласима Лима у
једном дану највећи је број настрадалих у некој бици у току II светског
рата на нашим просторима. Иза боја су остале рушевине болничке зграде а од преосталих зидова саграђен је монументални спомен комплекс
који симболише јуначки отпор и погибију храбрих Шумадинаца.
Кључне речи: пријепољска болница, пријепољска битка, 4. децембар 1943.
Увод
Почеци организоване медицинске делатности у пријепољском
крају, као и у другим деловима Немањићке државе, везани су за болнице,
основане при манастирима (Милешева, Мажићи, Давидовица). Болница
манастира Милешеве, задужбина краља Владислава, постојала је више
од пет и по векова (1219–1782). Основана је 1219. године за потребе самог
манастира као и за пружање здравствене помоћи локалном становништву, путницима и трговцима који су се задржавали у Милешеви, тада
важној караванској станици. Када су 1782. године Турци спалили манастир делатност болнице је прекинута и она никад више није наставила
са радом.
У дужем периоду турске власти (1465–1912) лечење у овом крају
углавном се заснивало на народној традицији. Није постојао организовани облик лечења становништва. У току епидемија турске власти су по
потреби ангажовале своје војне лекаре који су следили арапску и турску
лекарску традицију. Поред видара, ранара, вештих и искусних појединаца, лекарски посао су преузели хећими а касније и бербери. Они су своје
знање чували као породичну тајну и преносили га усменом предајом.
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Најчешће примењивани народни лекови биле су биљке лековитих
својстава којима је овај крај изузетно богат: бели слез, боквица, дивља
нана, кантарион, камилица, чуваркућа, хајдучка трава, зова, трава ива...
Уз примену лековитог биља развила се и култура прављења мелема.
Било је и ранара који намештају преломе и ишчашења.
На старим фотографијама Пријепоља из 19. века уочава се постојање
зграде на брду Чаир, испод касарне, која је у то време служила за лечење
турске војске али и грађанства [1].
Демографске промене крајем 19. века
У извештају руског дипломате у Сарајеву, Гиљфердинга, 1859. године а на основу турског пописа из 1851. године, постоји податак да је
Пријепоље, град у херцеговачком пашалуку, имало 540 домаћинстава са
укупно 4.010 становника (481 муслиманско домаћинство са 3.660 становника и 65 хришћанских домаћинстава са 350 становника). У сеоским
насељима постојало је 1.481 хришћанско домаћинство са 3.326 становника и 985 муслиманских домаћинстава са 4.326 становника.
Другу половину 19. века обележиле су обимније миграције становништва у широј области Полимља. Поред болести које су харале овим
крајевима (колера 1863. године) узрок исељавању су били тежак живот и
потрага за слободом. У овом периоду долази до честих народних устанака против турске власти. У пријепољском крају најпознатија је тзв.
Бабинска буна 1875. године, која је била наставак и одјек „Невесињске
пушке“. Међутим, овај устанак, којим је раја покушала да замени вековно
ропство слободом, донео је велике материјалне штете и миграције становништва у југозападном делу старе Србије. Из Бабина је у Србију пребегло 66 српских породица а 20 породица се вратило и предало турским
властима.
Многи појединци па и читаве породице из Пријепољског краја
учествовали су у Јаворском рату 1876. године. Прогоњени од турске власти и протерани са земље од ага и бегова, нису имали другог избора него
да беже у Србију. Међутим, ту су наилазили на тешкоће око преласка
границе јер се дешавало да их српске страже зауставе и предају натраг
Турцима.
После аустроугарске окупације Босне и Херцеговине 1878. године,
ове крајеве је почело насељавати становништво из окупираних крајева
па се структура становништва почела мењати. Средње Полимље, у које
спада пријепољски крај, било је као нека врста штита за исељавање становништва из Црне Горе у Србију. Док је мањи број староседелаца одлазио у Србију велики број становништва (преко 80%) доселио се из Црне
Горе [2].

321

Аустроугарска болница
Одлукама Берлинског конгреса (1878) и Цариградском конвенцијом (1879), Аустроугарска, поред окупације и управе над Босном и
Херцеговином, задржала је за себе право да на целом подручју између
Србије и Црне Горе, у правцу југоистока, држи своје гарнизоне и да има
у својој власти све значајне војничке и трговачке путеве. Тиме је практично запосела Пљевља, Пријепоље и Прибој.
Тако је 1879. године у Пријепољу стационирано преко 550 аустроугарских војника и официра. Они су били стационирани само на левој
обали Лима док је Турска градска управа била на десној обали, у самом
граду. Тако се и смена страже на мосту који је повезивао две обале
одвијала паралелно, аустроугарска на левој и турска на десној страни
Лима, о чему сведоче фотографије које датирају из тог времена и илуструју тридесетогодишњи период једног малог града у средњем Полимљу
у којем је све до 1908. године цивилна власт и даље била турска а војна
власт аустроугарска.
Годинама пре стационирања својих трупа у Пријепољу Аустроугарска
је систематично и детаљно прикупљала непосредне податке о ресурсима
тадашњег Новопазарског санџака којем је и Пријепоље припадало:
Бројно стање становништва, домаћинстава, стање и врста биљног и
сточног фонда... Музеј у Пријепољу поседује копије извештаја (и нацрте)
из тог времена о плановима изградње стратешки важних објеката: гарнизонске касарне, управне зграде, болнице... Болница је саграђена тачно
на месту које је скицирано у овим извештајима [3].
Аустроугари су одмах по доласку отпочели изградњу више објеката
за дугорочну намену. Прву већу зграду почели су градити за потребе
финансијских служби и пореских органа и то на месту где се данас налази зграда пријепољског Црвеног крста. У темељ те зграде уградили су
„споменицу“ у којој су уписали почетак градње зграде, број тадашњих
аустроугарских војника стационираних у Пријепољу, опис Пријепоља са
стратешки значајним подацима... Записано је да је зграда почела да се
гради 1882. године.
Недалеко од ове зграде, низводно, на истој страни, левој обали
Лима, на истакнутој усамљеној стени, подигли су католичку црквицу. У
стену, која је служила као темељ цркви, утиснули су плочу на којој је
забележено да је црква грађена 1887. године [4,5].
Нема поузданих података када је болница грађена, али по свему
судећи, то време је од 1882. до 1887. године.
По усменим сведочењима старијих суграђана, на месту где је зграда
подигнута првобитно је била дрвена барака у којој су становали
инжињери и техничари који су радили на трасирању пута уз лимску
долину.
Болничка зграда је зидана од ломљеног камена који је вађен из
оближњег мајдана. Зграда је била малтерисана споља и изнутра креч322

ним малтером. Сводови изнад прозора и врата рађени су од тесаног
камена како би се постигао лучни облик и запор изнад отвора.
Зграда какву је Аустроугарска подигла за војне потребе није се
мењала нити је дограђивана деценијама. Њена основа је остала иста.
Састојала се из приземља и спрата. У приземљу су била три одељења за
болеснике, једна просторија за апотеку и једно одељење за кухињу са
посебним улазом. На спрату су биле четири собе, две веће за болеснике
и две мање за лекара и особље болнице. Дужина зграде је била 12 метара,
ширина 7,80 метара а преградни зидови 60 центиметара. Дебљина
спољњих зидова била је 80 центиметара.
Зграда је првобитно била покривена лименим кровом, као и све
остале зграде које је правила аустроугарска војска. Прозори су били
дрвени и нешто мањи. У предњем делу зграде, према улици био је
ходник ширине 1,30 метара из кога се улазило у остале просторије. На
главном улазу, од пута, била су нешто већа метална врата. У зграду је
била уведена пијаћа вода.
Иза зграде, у облику бункера, била је подигнута мртвачница.
Испред зграде био је водоскок а између пута и реке Лим уређен је мањи
парк по којем су лакши болесници шетали или су седели на клупама. Цео
комплекс око болнице био је ограђен офарбаном оградом и украшен
разним зимзеленим дрвећем међу којима су се издвајала стабла ораха
[4,6].
У овој војној болници лечени су војници, али и цивилно становништво, све до задржавања аустроугарске војске у овим крајевима, до
1908. године.
Медицинска нега у болници првобитно је била намењена само за
аустроугарске војнике и чланове њихових породица. Међутим, рад лекара који су без новчане накнаде вршили прегледе и лечење цивилног
становништва и обављали кућне посете болесника без обзира на националну, верску или етничку припадност увелико је проширио њихов
делокруг и изван планираних оквира. Болнички капацитети су максимално коришћени, финансијски трошкови су били већи од планираних.
Болница је поседовала модерне хируршке инструменте и скупу опрему.
Радиле су се и сложене операције. Пацијенти су добијали лекове, болнички веш, папуче, прибор...
Ови додатни трошкови у почетку су наилазили на жестоке критике
у министарству у Бечу.
Међутим, медицинске установе су убрзо постале препознате и означене као места културне мисије. Разлог овоме је чињеница да су аустроугарске трупе дочекане као окупаторске и непријатељске а оваква лекарска пракса је у великој мери доприносила промени расположења у делу
становништва према њима. Практично, окупациона политика аустроугарских трупа у новопазарском Санџаку спровођена је под директивом:
„са минималним трошковима и потпуно без крви“ [7,8].
Низводно од болничке зграде, на левој обали Лима, на простору на
којем се сада налази зграда пријепољског Црвеног крста и зграде еко323

номске и техничке школе био је аустријски војни логор. У овом логору
било је више зграда: војна касарна, апотека, пошта, војна администрација и магацини.
Недалеко од католичке црквице налазило се аустроугарско војно
гробље. Међу надгробним плочама војника налази се и неколико надгробних плоча сахрањених цивила српског порекла што указује да су се
ту сахрањивали и преминули цивили, лечени у болници [3,4].
Из овог периода, на основу старих фотографија, познато нам је име
болничког гарнизонског лекара, аустроугарског официра др Хрубија (dr
Hruby) [3].
О здравственим приликама у Пријепољу на десној обали Лима сазнајемо из посредних извора. Прво културно-просветно друштво које је
основано у Пријепољу 1904. године било је Српско пјевачко друштво
„Свети Сава“ чији је основни циљ био културно уздизање и просвећивање народа. Поред предавања национално-васпитног карактера одржавана су и предавања о понашању и неговању здравља... Ово друштво
имало је и драмску секцију која је приказивала представе без знања тадашњих власти. Постоји податак да су на представу „Кнез Иво од
Семберије“ позвана два турска официра, лекар и апотекар, који су по
народности били Јермени и пријатељи српског народа. Оба су се заплакала када су на бини видели сцену како Иконија предаје кандило [9].
Током свих ових година, крајем 19. и почетком 20. века, зграда на
брду Чаир и даље је служила за лечење турске војске али и грађанства.
Постоји занимљива фотографија пријепољске амбуланте из 19. века на
којој су аустроугарски официр и војник са ознаком болничара са групом
пацијената. По карактеристичној одећи је лако закључити да међу
пацијентима има и православаца и муслимана, житеља града и околних
села што указује на могућност да је зграда на Чаиру стално или повремено коришћена и од стране аустроугарског медицинског особља за амбулантне прегледе или бар тријажу цивилних пацијената.
Непосредно после повлачења аустроугарске војске, 1908. године, у
болничку зграду сместила се турска војска [10].
Демографске промене почетком 20. века
Политичке промене почетком 20. века опет доводе до миграторних
кретања. Велики број становништва се исељава из Новопазарског санџака. Гастон Гравје наводи да се после анексије Босне и Херцеговине од
1909. до 1911. године у данашње Полимље населило 450 муслиманских
породица из Босне, од чега је 185 породица населило западне обале Лима
а 110 породица се населило у доњој долини Полимља на подручју
Пријепоља и Прибоја. Осталих 185 породица насељено је по другим
деловима Новопазарског санџака. Такође, Гастон Гравје наводи да је
град Пријепоље 1911. године имао 3.895 становника исламског и 599 становника неисламског живља.
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Према Гастону Гравјеу, Пријепоље је крајем 1911. године имало 11.404
исламских и 10.985 хришћанских житеља (1.366 домова), по чему се може
закључити да је срез имао укупно 22.389 становника [2,11].
Болница у ослобођеном Пријепољу
Српска војска је ослободила Пријепоље од Турака 27. октобра 1912.
године. Од тада је зграда служила као болница српској војсци. У време
првог светског рата зграда је била болница Лимског одреда Ужичке војске и Дринске дивизије (1914–1915). Међу оболелима је био велики број
заражених тифусом. У болници је умро знатан број рањеника па је изнад
католичке цркве основано војничко гробље у коме су се сахрањивали
погинули и умрли српски војници.
У Пријепољу је тих година као окружни физикус радио др Јован
Панајотовић (дипломирао на универзитету у Грацу 1906. године, приправнички стаж обавио у Београду 1906–1907. године а од 1907. до 1921.
године радио у више градова у западној Србији).
Међутим, 22. новембра 1915. године, после повлачења српске, долази до поновног заузимања ових крајева од стране аустроугарске војске.
Поново је у ову зграду смештена болничка односно здравствена служба
аустроугарске војске, која се задржала у њој све до октобра 1918. године,
када је српска 2. армија, после пробоја Солунског фронта, ослободила
Пријепоље.
После ослобођења Србије 1918. године зграда је привремено служила за војне потребе. Убрзо је војна болница отворена у Пљевљима, па
зграда о којој је реч постаје цивилна болница за потребе грађанства
[4,13,14].
Државна болница
Крајем 1918. године ова зграда, са истим просторијама, постаје
Државна болница. Те године у Пријепољу је радио др Марко Бан (хонорарни лекар среза нововарошког и прибојског и округа пријепољског од
1918. године, лекар среза Милешевског од 1920. године, в. д. управника
болнице у Новом Пазару од 1924. године) [14,15].
Према попису из 1921. године Милешевски срез је имао 18.939 становника, од чега 10.761 исламског и 8.178 хришћанског живља. Значи да
се у току рата и неколико године касније број становника смањио за
3.440 становника. Преко 600 становника је страдало за време помора
1918. године од „шпанске грознице“ а мањи број муслиманског живља
иселио се у друге крајеве или у Турску [2].
У „Гласнику лекарске коморе Србије“ од августа 2011. наилазимо на
податак да се у пријепољској болници 1922. године лечило 158 болесника,
25 је било оперисано, извршено је 400 амбулантних прегледа а у току
године је умрло 15 пацијената [1].
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У периоду од 1920. до 1924. године у Пријепољској болници је радила и др Десанка Бан-Кокотовић, супруга др Марка Бана, вршиоца дужности шефа окружне санитетске управе Милешевског среза. Бабица у
болници је била Даринка Ђорђевић. Економ болнице је био Симо
Богдановић [12,15].
Поред болнице, у Пријепољу је од 1926. године постојала још једна
здравствена установа, амбуланта – здравствена станица, подигнута
изнад града, на брду Чаир. У њој су вршени прегледи становништва и
пружане амбулантне услуге [13].
Бановинска болница
Са стварањем Краљевине Југославије 1929. године пријепољски крај
улази у састав Зетске бановине па је те године и зграда била преуређена
и реновирана.
Зетска бановина 1930. године формира нову административну и
државну управу и преузима бригу над здравством. Одељење за социјалну политику и народно здравље Краљевске банске управе на Цетињу даје
директиве и врши надзор над целокупним санитетом Зетске бановине.
Сваки срез у Бановини има свога среског лекара, а новим законом о
здравственим општинама предвиђено је да свака општина са преко
6.000 становника треба да има свог лекара, сестру помоћницу и бабицу.
Мање општине се удружују и заједнички стварају једну удружену
здравствену општину. Тако су на територији Зетске бановине образоване су 33 самосталне и 64 удружене здравствене општине (укупно 97
здравствених општина). По попису извршеном 1931. године Милешевски
срез је тада бројао 22.323 становника са 3.972 домаћинства [2,12,13].
За санитетског референта Милешевског среза постављен је др
Милан Гергев. Болница у Пријепољу 1930. године од државне постаје
бановинска болница у којој је радио један лекар, шест болничара и један
административни радник. У болничкој згради било је 17 кревета. Према
тадашњем извештају, у болници је 1930. године лечено укупно 143
пацијента, од чега 120 грађана, 7 војних лица и 24 осигурана радника са
укупно 1.691 болничких дана. Извршено је и 15 мањих операција, на
лечењу је у току године умрло 5 болесника а у болничкој амбуланти извршено је 784 прегледа [12].
У периоду од 1931–1941. године, као лекари у Пријепољу, помињу се
др Војимир Ж. Недељковић (срески санитетски референт сјеничког
среза 1927. године, секундарни лекар болнице у Пријепољу од 1928. године, в. д. управника болнице од 1929. године, начелник болнице 1933.
године), др Милан Гергев и др Милош Поповић. Од запослених болничара позната су имена Видоја Лазаревића и Кате Марковић као и економа Богдановић Божидара и служитеља Васиљевић М. Рада [12,13,16].
Такође, за време изградње обласног пута Пријепоље – Бродарево –
Бијело Поље, у варошици Бродарево је од 1936–1938. године привремено
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је подигнута амбуланта – удружена здравствена станица за раднике у
којој је као лекар радио др Хусејин Капетановић.
Поред болнице и амбуланте/здравствене станице, у Пријепољу је
постојала и државна апотека. Између два рата, као апотекарка, била је
позната Ана Зиндовић, ћерка познатог пријепољског трговца Исака
Зиндовића удата за Гојка Грујичића, дипломираног фармацеута. Апотека
се налазила у центру града а у њој је, поред наведених апотекара, радио
и извесни Милан Толовић [12,13].
Болница у пријепољској бици
Током Другог светског рата зграда на левој обали Лима и даље је
била болница. Када је 25. септембра 1943. године ослобођено Пријепоље,
на лечењу у болници се налазило свега пет-шест болесника које је
Команда места пребацила у зграду на Чаиру а просторије болнице
користила за друге потребе.
Одмах по доласку у Пријепоље после напорног марша из Србије два
батаљона Прве шумадијске ударне бригаде смештена су у ову зграду 30.
новембра 1943. године.
У зору, 4. децембра, четвртог дана по доласку Шумадинаца, немачке
снаге су извршиле изненадни напад на Пријепоље. Њихов циљ је био да,
одмах по заузимању града, спрече рушење моста на Лиму и да се што
брже пребаце до Пљеваља како би и овај град на брзину заузели и наставили пут ка Чајничу и Горажду.
Уз помоћ локалних доушника Немци су добили све податке о бројном стању и распореду партизанских бораца. Неколицину Немаца, маскираних у муслиманска женска одела, четворица људи су увели у град и
распоредили их по кућама. Када су немачке колоне пред зору ушле у
град, маскирани немачки војници приближили су се мосту и савладали
стражу. Уследили су први пуцњи који су означили почетак напада.
Немачки војници су одмах заузели оближње објекте, међутим, поред
болничке зграде нису могли да прођу.
Храбри Шумадинци пружали су жилав отпор у десеточасовној бројчано неравноправној бици. Немци су употребили сва расположива средства да би прокрчили пут ка Пљевљима. Током целог дана, са десне
стране реке Лима, из митраљеза и пешадијског оружја засипали су зграду болнице минобацачима и топовима а потом тенковима кренули у
напад. Више од десет пута прилазили су тенковима до врата зграде болнице сипајући ватру. Од жестоке ватре и удара граната, зграда је пуцала,
рушили се зидови.
Захваљујући јунаштву младих Шумадинаца болница је тог дана
била неосвојива тврђава. Пролаз ка Пљевљима је онемогућен али уз
велике жртве. Преко 600 погинулих или несталих у таласима Лима у
једном дану највећи је број настрадалих у некој бици у току II светског
рата на нашим просторима. Иза боја су остале рушевине болничке згра327

де. Од преосталих зидова саграђен је монументални спомен комплекс,
рад вајара Лојзе Долинара, који симболише јуначки отпор и погибију
храбрих Шумадинаца [2,4].
Закључак
У свом полувековном трајању пријепољска болница је одиграла
значајну историјску, политичку, стратешку, културну и надасве здравствену улогу у развоју пријепољског краја. Бурна догађања у средњем
Полимљу и окружењу учинила су је сведоком времена с краја 19. и почетком 20. века. У недостатку бројнијих писаних извора, ово је први,
тематски рад у писаном облику о некадашњој пријепољској болници, од
њеног оснивања до престанка рада, њеним лекарима и медицинском
особљу, који би требао да буде надахнуће за даља и детаљнија истраживања у овој области.
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