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Увод

У српском војном санитету веома рано уочено је да
је добро организовано медицинско снабдевање и посто-
јање одговарајуће ратне санитетске опреме предуслов за
успешно збрињавање рањеника и болесника. Први пода-
ци о набавкама ратне санитетске опреме потичу из 1848.
године 1.

То значи да је уочена разлика у односу на опремање
установа у миру и да ратно опремање има своје специ-
фичности и захтеве. Основни захтев био је да се обезбе-
ди покретљивост (мобилност), одговарајуће паковање и
количина, који обезбеђују аутономност у одређеном
периоду. Сходно томе, прва припрема опреме одговара-
јућег квантитета и квалитета везује се за 1853. и 1854.
годину. „Правилником о уређењу војне апотекарске
струке“ из 1862. године предвиђен је Главни депо лекова
и прибора при Војној апотеци у Београду, који је обезбе-
ђивао снабдевање српске војске у миру и рату 1.

Уследили су српско – турски ратови 1876/77. и
1877/78. и српско – бугарски рат 1885, који су у сектору
снабдевања указали на одређене недостатке који су мо-
гли да се отклоне у мирнодопском периоду од 1886 –
1912. (скоро 30 година), када су наступили балкански
ратови и, скоро без предаха, и Први светски рат 1914.
године.

Из овог кратког прегледа може се закључити да се
радило на развоју и побољшању ратне санитетске опреме
и система медицинског снабдевања, али и да није било
много времена за темељни развој.

Апотекарски рад у српској војсци на Солунском
фронту

Када је исцрпљена српска војска стигла на Крф, по-
стојала је оправдана нада да ће се опоравити и што је
могуће пре вратити у отаџбину. Жилавост војске и про-
верена способност њеног санитета учинили су да ова
нада буде ближа и извеснија. Ратови које је Србија води-
ла у претходних тридесетак година били су практична
провера теорије, методологије и праксе лечења рањеника
уз стални напредак, укључујући ту и побољшање стања
материјалне снабдевености. Стални успони и падови
оспособљености санитета дешавали су се као по прави-
лу. У једном тренутку, 1901. године, санитет српске
војске остао је готово без икаквих средстава, јер је пожар
уништио Главно санитетско слагалиште и све у њему.
Ипак уследио је релативно брз опоравак и на почетку
Првог светског рата, српска војска је била доста добро
опремљена и снабдевена, посебно 1915, као што је већ
речено. Догађаји који су уследили, а посебно повлачење
преко Албаније, вратили су је на ниво који није био
задовољавајући. Ипак, уз помоћ савезника, опоравак је
уследио, а неки елементи организације и стручне оспо-
собљености достигнути у претходном периоду, убрзао је
поновну оспособљеност како би помоћ рањеницима била
пружена што пре на бојишту, што је био основни циљ и
на Солунском фронту.

Благовремено, још фебруара 1916. године, начелник
санитета Врховне команде, др Роман Сондермајер је од
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Штаба Врховне команде тражио попуну ратне санитет-
ске спреме по формацији. Попуна јединица извршена је
тако што је добијена сва опрема од Француза, а уз то су
формирана и два санитетска слагалишта: Главно војиш-
но у Солуну и Главно санитетско–апотекарско на Крфу.
Слагалиште на Крфу имало је управу, магацин апотекар-
ског материјала, магацин санитетског материјала и две
комисије за пријем и слање апотекарског и санитетског
материјала.

Ипак, се мора истаћи да добијена санитетска опрема
није била најсавременија и да су неки њени делови ко-
ришћени у француској кампањи у Африци. На опреми су
постојале ознаке „Мадагаскар 1896“. Много година кас-
није, било је примера да су доброчиниоци као помоћ
давали чак и неупотребљив материјал. Поред тога, остаје
питање на које немамо прецизнијег одговора, колико је
помоћи стварно добијено а колико је плаћено. У писаним
материјалима често се, када се објашњава зашто нешто
није урађено, наводи да Србија није имала довољно
финансијских средстава!

Условно се може рећи да је опремању трупног ни-
воа санитетским средствима даван приоритет. Ово, сва-
како, из разлога што трупа трпи највеће губитке, а рање-
нике мора збрињавати одмах на месту рањавања, што је
и напред дефинисан циљ.

Пешадијско-пуковско-санитетско одељење било је
формацијски опремљено апотеком са три сандука, хи-
руршком опремом, такође, у три сандука и са истим
бројем сандука завојног материјала. Поред тога, имало је
шатор и остали амбулантни материјал и носила, а за
преношење коришћене су мазге.

Амбуланте деташованих јединица биле су опрем-
љене са три ранца лекова и материјала, са 12 торбица
санитетског материјала, нешто медицинских инструме-
ната и осталог материјала.

Дивизијско завојиште било је опремљено лековима,
медицинским инструнментима, завојним материјалом,
осталим прибором укључујући и рендген опрему. Леко-
ви и санитетски материјал у дивизији паковани су као
што следи:

- 2 велика сандука лекова;
- 1 велики сандук ортопедског прибора;
- 1 велики сандук хируршког прибора;
- 3 велика сандука завојног материјала;
- 3 велика сандука са 32 ранца завојног материја-

ла 11.

Поред постепено формираних позадинских сани-
тетских установа које су имале у саставу и апотекар-
ско особље, у оперативним јединицама апотекари и
апотекарски помоћници налазили су се у дивизиј-
ским завојиштима и болничким одељењима 9

Снабдевање санитетским материјалом и лековима
све време трајања рата на Солунском фронту, до пробоја
било је врло добро. Ни у чему није се осећала оскудица;
свега је било довољно и достављано на време 3.

У Солуну била су два француска слагалишта: сани-
тетско и апотекарско, а поред њих постојало је и Српско
војишно санитетско – апотекарско слагалиште. Сем тога,
на самом фронту постојала је нека врста слагалишта уз
завојишта, односно пољске болнице.

Из француских слагалишта, као и из нашег, снабде-
вање је прецизирано односно било је одређено које се
установе могу из њих снабдевати, којим количинама и у
ком периоду. То све ишло је аутоматски: слагалишта су
у одређено време слала материјал дотичним установама
и јединицама на фронт са својим људима и превозним
средствима (принцип „од себе“) 3. Наравно, у случајеви-
ма када је рационално чинило се и по принципу „к себи.“
„Лекови, завојни и санитетски материјал добијани су на
време из француског слагалишта, преко транзитног ма-
гацина“ 11.

За српску војску овај период представљао је праву
прекретницу и у начину евакуације и употреби средстава
за евакуацију. Развојем и напретком технике значај губе
санитетске двоколице, лака и тешка санитетска кола а
примат преузимају санитетски аутомобили, санитетски
возови и на крају и ваздухоплови. Наравно, ова средства
коришћена су у зависности од могућности, јер нису била
погодна за све теренске услове и могла су се користити
само у зони безбедних путева и пруга. Привилегију по-
седовања авиона за евакуацију имали су, наравно, савез-
ници. Свакако, постигнут је напредак у брзини и удоб-
ности. Средства за евакуацију имала су значај и за снаб-
девање, па је напред изнета добра оцена произашла и из
тога што су она коришћена у „повраном транспорту“.

Када су почела дејства за пробој Солунског фронта,
настале су и тешкоће у снабдевању, а нарочито касније у
операцијама гоњења, кад су јединице одмицале све даље
а слагалишта остајала на истим локацијама. Тешкоће у
снабдевању пратиле су тешкоће у евакуацији рањеника,
директно повезане једне с другим.

Послове медицинског снабдевања, по правилу, носе
апотекари. У саставу српске војске на Крфу почетком
1916. године било је:

У Моравској дивизији I позива, 11 апотекара;
У Моравској дивизији II позива, 5 апотекара;
У Комбинованом одреду 2 апотекара
У Дринској дивизији I позива, 4 апотекара;
У Дринској дивизији II позива, 2 апотекара;
У Дунавској дивизији I позива, 9 апотекара;
У Дунавској дивизији II позива, 5 апотекара;
У Шумадијској дивизији I позива, 9 апотекара;
У Шумадијској дивизији II позива, 10 апотекара;
У Тимочкој дивизији I позива, 4 апотекара;
У Тимочкој дивизији II позива, 5 апотекара;
У Комбинованој дивизији I позива, 8 апотекара;
У Брегалничкој дивизији, 3 апотекара;
У Крајинском одреду, 1 апотекар;
У Ужичком одреду, 2 апотекара;
У Српско – енглеској пољској болници, Битољској

сталној болници, Моравској сталној војној болници,
командама и другим местима било их је још десетак 2.
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На дан 12.01.1918. године у саставу српеке војске
налазило се 145 дипломираних фармацеута и 144 апоте-
карских помоћника 10.

Може се оценити да је ово завидан број апотекара,
чија је улога била видна у организацији медицинског
снабдевања, опремању медицинском опремом и, посеб-
но, у апотекама, слагалиштима и у изради лекова.

Оволики број апотекара представља велики потен-
цијал за сваку војску. Рачунајући да је српска војска
имала 120–150 хиљада људи (о чему се подаци доста
разликују), да стање њиховог здравља није било на нај-
вишем нивоу, да је снабдевање и рад вршено у неповољ-
ним материјалним условима и у покрету, могло би се
рећи да општа ситуација и није била тако повољна са
аспекта тактике, посебно после пробоја Солунског фрон-
та, али је тада, у ствари, била најбоља са психолошког
аспекта, тако да поменути недостаци губе на значају, јер
сан целе војске постао је стварност.

Овако велики број апотекара утицао је на то да у
читавом трајању фронта снабдевање буде добро, према
оцени компетентних фактора.

Апотекари у српској војсци имали су различит ста-
тус у служби . Рангирани су по класама а сврставани у
групе као војни, грађански, контрактуални (уговорни), а
било је и неколико дневничара. Треба рећи да су ниже
класе апотекара имале мању плату, а уз то су морали
сами да купују делове своје војне опреме. Наравно, због
тога је постојала одређена доза незадовољства, али нема
података да је ико одбијао да извршава своје обавезе.

Пожртвовани рад апотекара на Солунском фронту
задужио нас је да им наведемо имена (види прилог).

Допринос Црвеног крста, у снабдевању војске, није
мали. Иако је централно слагалиште ове организације
остало у Нишу, нађен је начин да се средства дотуре тамо
где су била најпотребнија. Познати су примери слања
курира до слагалишта одакле су изузимали најнужније
ствари. И друге међународне хуманитарне организације
имале су удео у снабдевању и опремању српске војске 5.

Треба напоменути да је улога Црвеног крста у то
време била више окренута војсци јер су и губици до тада
били углавном у војничким редовима. Већ од Првог
светког рата однос губитака војске и цивила постаје
обрнут. Због тога, активност Црвеног крста се више
окреће становништву 6.

Закључак

Добра опремљеност и снабдевеност војске лековима
и добра организација, уз одговарајућу кадровску попу-
њеност, основни су фактори ефикасности и успешности
војног санитета. Српска војска успела је да у крајње
неповољним условима достигне задовољавајућу опрем-
љеност и снабдевеност и тиме у значајној мери умањи
последице тешких санитетских губитака. Напредна схва-
тања појединаца допринела су да се после ратног перио-
да приступи развоју модерне санитетске опреме и сред-
става заштите од последица употребе модерних, разор-
них борбених средстава.

П Р И Л О Г

ПРЕГЛЕД
ИМЕНА АПОТЕКАРА, АПОТЕКАРСКИХ ПОМОЋНИКА И СТУДЕНАТА

ФАРМАЦИЈЕ НА СОЛУНСКОМ ФРОНТУ

Војни апотекари:
I класе

Артико Мелхиор
 Бонић Александар
 Каменчић Милан, отпуштен 1917 8
 Мирковић-Вуловић
 Војислав
 Степановић Михаило
 Суботић Богосав
 Урошевић Димитрије

Војни апотекари:
II класе

Милић Радмило
Смодлака Никола, отпуштен 1917 (8)

Војни апотекари:
III класе

Ковачевић Александар
Нежерни Емило

Војни апотекари:
IV класе

Анђелковић Владислав

Грађански апотекари примљени у
службу:

Бранко Т. Михајловић (хх)
Михел Густав (хх)
Манделбаум Јевђеније (х)
Брзичевић Миливоје (х)
Живадиновић Јован (х)
Јакшевац Душан (х)
Јевремовић Миливоје (х)
Јелић Михаило (х)
Јовановић Мајданац Слободан (x)
Мицић Војислав (х)
Мишковић Милан (х)
Пантовић Радивоје (х)
Ристић Владислав (х)
Сабовљевић Василије (х)

Апотекар заробљеник:

Петрик Владислав

Грађански апотекари-Војни
обвезници:

Алмузлино Нисим
Антонијевић Коста
Дилбер Димитрије

Апотекари приправници:

Грујић Миодраг
Зарић Петар
Каракашевић Милан
Павловић Александар
Петровић Момчило
Радетић Милутин
Симовић Милош
Стаменковић Душан
Цајић Петар

Студенти фармације:

Зделар Војислав
Јаковљевић Љубиша
Јовановић Никола
Крстић Живан
Маринковић Милош
Петровић Александар
Смодлака Божидар
Стефановић Никола

Апотекарски помоћници:

Аћимовић Урош
Барјактаревић Александар
Боди Александар
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Атанацковић Живојин
Врана Јан, умро 1916 (8)
Грујичић Гојко
Ђорђевић Богољуб
Живковић Милоје
Илић Петар
Константиновић Наум
Крстић Бранко
Мартиновић Војислав
Наумовић Ђорђе
Павловић Борислав
Пауновић Милорад
Пелнарж Мирослав
Поповић Стеван
Стевановић Љубомир
Трајковић Светозар
Шефелин Рудолф, умро 1916 (8)

Контрактуални војни апотекари:

Блејвич Георгије Семеновић
Вигодски Јаков
Ласка Милан
Нехиба Јарослав
Хемр Адалберт
Ћирић Ђорђе

Војни апотекари- дневничари:

Булић Радослав
Јелић Марко

Драшкоци Виљем Душманић Мирко
Живковић Милан
Јакиш Едуард
Јанковић Станоје
Јовановић Андра
Јовчић Васа
Каргетић Душан
Ковачевић Живко
Ковачевић Милан
Коцић Петар
Кузмановић Светислав
Лукић Сава
Манојловић Драгомир
Милошевић Душан
Мирковић Душан
Митић Димитрије
Младеновић Драгутин
Мумџић Сава
Несторовић Милан
Нецић Петар
Николајевић Јован
Нушић Ђорђе
Панић Миленко
Пападопулос Константин
Петровић Ђорђе
Поповић Божа
Поп-Христић Димитрије
Ристић Ђорђе
Секулић Милан
Сканрел Карло
Симоновић Светислав
Стефановић Милан
стојановић Марко
Тодореско Јован
Тунер Михаило
Туцаковић Радомир
Шаиновић Живко

Викторовић Јован
Димитријевић Драгољуб
Јелић Јован
Јовановић Димитрије
Јовановић Чедомир
Каменчић Миодраг
Крстић Душан
Лукић Михаило
Мазнић Михаило
Марјановић Коста
Марковић Бошко
Марковић Михаило
Милановић Љубомир
Мојковић Душан
Николајевић Александар
Павловић Александар
Поповић Милорад
Поповић Радован
Прикелмајер Јосиф
Радетић Милутин
Радосављевић Павле
Самуиловић Јаков
Станковић Момир
Стефановић Лазар
тадић петар
Тасић Душан
Тодоровић Блажа
Ћирковић Бранислав
Шалавардић Александар

х Примљени у војну службу као апотекри 4. класе 8
хх Примљени у војну службу као апотекри 2. класе 8
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