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Медицински факултет Београдског универзитета је основан 1919. го-

дине. Током међуратног периода факултет је у складу са могућностима и те-
шким условима развијао наставни и научно-истраживачки рад, оснивао ин-
ституте и клинике и повећавао број наставника и студената. Са факултета је 
временом излазио све већи, иако недовољан, број лекара. Развој је био ометен 
и привремено заустављен током Другог светског рата, када је факултет обуста-
вио рад а његови институти и клинике уништени, оштећени или опљачкани.1 

После рата Медицински факултет се нашао у новим политичким и дру-
штвено-економским условима, које су карактерисали долазак Комунистичке 
партије Југославије (КПЈ) на власт и изградња једнопартијског система. Рево-
луционарне промене и неограничена власт Комунистичке партије носиле су са 
собом нову културну и здравствену политику и оставиле су велике последице 
на рад Медицинског факултета, његових наставника и студената. Последице су 
се почеле назирати одмах по ослобођењу Београда, од октобра 1944, у периоду 
током којег је утврђивана и санирана ратна штета и припреман почетак рада 
Медицинског факултета и целог Универзитета. Почетком новембра 1944. од 
професора је основана Комисија за обнову Универзитета која је имала задатак 
да води текуће послове ректората и деканата, утврди ратну штету, спроведе ну-
жну обнову и припреми услове за почетак наставе. Послове декана на Меди-
цинском факултету обављао је Петар Матавуљ, а у почетку је на челу Комиси-
је био Јеврем Недељковић, професор Медицинског факултета.2 

                                                 
∗ Рад је део пројекта (Не)успешна интеграција – (не)довршена модернизација: међуна-

родни положај и унутрашњи развој Србије и Југославије 1921–1991 (147039), који финансира 
Министарство науке Републике Србије, Београд. 

1 Izveštaj o radu Komisije za obnovu Univerziteta, 27. april 1945, Zapisnici i izveštaji Univer-
zitetskog komiteta KPS 1945–1948, (dalje: Zapisnici i izveštaji 1945–48), priredili Momčilo Mitrović i 
Đorđe Stanković, Beograd 1985, 19; Архив Југославије (АЈ), Министарство просвете ДФЈ, 313–10, 
Елаборат о ратној штети на Београдском универзитету; Никола Живковић, Пљачка и оштећење 
Београдског универзитета у Другом светском рату, Београдски универзитет у предратном пери-
оду, НОР-у и револуцији, Београд 1983, 265. 

2 Izveštaj o radu Komisije za obnovu, 27. april 1945, Zapisnici i izveštaji 1945–48, 19; Мом-
чило Митровић, Рад Комисије за обнову Београдског универзитета, Београдски универзитет..., 
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Захваљујући потребама нове власти и војске, рад Комисије је у вели-

кој мери био усмерен ка обнови и почетку рада Медицинског факултета. 
Школовано медицинско особље, посебно лекари, били су потребни, како на 
фронту, тако и у позадини у којој су се увелико осећале ратне последице у 
виду болести, епидемија, повећане смртности итд. Лекара није било довољ-
но, многи су страдали током рата, тако да је што хитније требало почети 
школовање нових. Зато су још од пролећа 1945. вршени притисци да Меди-
цински факултет почне са радом. У штампи је најављиван почетак наставе 
од априла, а затим од јуна. Међутим, те амбициозне замисли нису могле би-
ти остварене (због трајања рата, недостатка простора, опреме и наставног 
кадра, боравка студената у војсци итд.), те су током лета на факултету само 
држани курсеви за студенте старијих година и апсолвенте.3 

Још током првих напора за почетак наставе и школовање нових ле-
кара био је очигледан значај наставног кадра Медицинског факултета. По-
степено су окупљани наставници и асистенти, од којих су многи током оку-
пације били отпуштени, пензионисани, заробљени или интернирани, хапше-
ни и прогањани. Док је рат трајао, неки су били ангажовани на фронту или 
у хигијенској служби и здравственој заштити становништва, што је додатно 
отежавало покретање наставе. Комисија за обнову је више пута тражила од 
државних и војних власти да наставнике и асистенте Медицинског факулте-
та не распоређују на друге дужности и да их пусте да се ангажују у припре-
мама за почетак рада факултета, са образложењем да „земља вапије за 
стручним кадровима“.4  

Долазак наставника и асистената на факултет био је праћен преиспи-
тивањем њиховог понашања током окупације и односа према окупатору и 
НОП-у. Нова комунистичка власт је вршила контролу преко Суда части ко-
ји је формиран на Универзитету децембра 1944. Суд части је маја 1945. 
уклонио са Универзитета 37 наставника, међу којима су била и четири на-
ставника Медицинског факултета: др Лазо Станојевић, ванредни професор; 
др Димитрије Тихомиров, ванредни професор; др Стеван Иванић, приватни 
доцент; Жарко Миловановић, приватни доцент. Тако су на факултету при-
мењивана револуционарна мерила, вршено „чишћење од фашистичких зао-
статака“ и уклањање појединаца који су се „огрешили о српску националну 
част“.5 Суд части је одлучивао на основу саслушавања наставника и исказа 

                                                                                                                               
179–180; Исти, Обнова Универзитета 1944–1947, Универзитет у Београду 1838–1988, Београд 
1988, 265–266. 

3 Архив Србије (АС), фонд Београдски универзитет (БУ), Комисија за обнову, ф. 1, бр. 
697, 9. март 1945. и бр. 770, 771, 772, 16. март 1945; Исто, бр. 528, 17. март 1945; Исто, бр. 909, 
31. март 1945; АС, фонд Министарство просвете НРС (МП НРС), ф. 157, Извештај о раду одеље-
ња за науку 1–15. август 1945; Борба, бр. 132, 2. јун 1945, 4; Политика, бр. 11997, 3. јун 1945, 7. 

4 АС, МП НРС, ф. 156, 1221, 30. мај 1945; АС, БУ, Комисија, ф. 3, бр. 2200, 2. август 
1945. АЈ, фонд Министарство народног здравља, 671–12–21, 1456, 5. април 1945. 

5 АС, БУ, Комисија, ф. 1, Извештај Комисије за обнову, 19. мај 1945; Политика, бр. 
11986, 23. мај 1945; Борба, бр. 123, 22. мај 1945. Види и: М. Митровић, Рад Комисије за обнову..., 
180–181; Исти, Обнова Универзитета..., 267–268; Исти, Изгубљене илузије, Београд 1997, 114–
117. Кажњени наставници су 15. јуна 1945. отпуштени из државне службе без права на принадле-
жности (АС, БУ, Комисија, ф. 2, бр. 6730, 15. јун 1945). Л. Станојевић је касније враћен на фа-
култет као доцент, а остали су емигрирали у Немачку и јасно показали став према новој власти. 
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или достава наставног и помоћног особља и студената. Такви искази су че-
сто били неистинити, смишљени ради личне освете и обрачуна са поједин-
цима, те су тужени наставници ослобађани од одговорности.6  

Паралелно са радом Суда части факултетски органи су решавали 
статус наставника при чему је, поред стручних способности, одлучивало по-
нашање током рата, гледано кроз партијска револуционарна мерила. О томе 
сведочи акт вршиоца дужности декана Медицинског факултета Петра Ма-
тавуља у којем је истакао да Радомир Аврамовић и Дамјан Костић „не дола-
зе уопште у обзир за преузимање, јер њихово држање није било у складу са 
интересима народа и НОБ-е“.7  

У постављање и рад наставника мешали су се и студенти чланови 
КП који су у лето 1945. формирали ћелију Медицинског факултета. Они су 
били претерано ревносни, тако да је дошло до интервенције виших партиј-
ских органа крајем августа 1945. У оквиру прављења бирачких спискова за 
изборе за Уставотворну скупштину студенти комунисти Медицинског фа-
култета су својевољно одузели право гласа неколицини професора, што је 
требало да значи и уклањање са факултета, пошто је по партијском ставу 
сваки професор морао имати бирачко право, иначе није могао остати на фа-
култету. Одмах је реаговао ЦК КП Србије и послао Митру Митровић, члана 
ЦК и министра просвете, која је критиковала студенте и објашњавала да је 
очигледно да је „водећа интелигенција везана за буржоаску класу“, али да је 
треба придобити, да професоре не треба тек тако одстрањивати јер их нема 
ко заменити и да „диференцијацију“ на Универзитету не треба вршити сти-
хијно, „левичарски“ и „револуционарно“, већ смишљено, зрело и у корист 
КП. „Када је неки професор на Универзитету“ рекла је Митра Митровић, 
„то значи да је ЦК обавештен и сагласан, а студенти према томе као члано-
ви КП не треба да кваре линију“. Медицинари-комунисти су морали да из-
врше „самокритику“ због вођења „екстремно леве“, „пуританске“ политике 
и да сазову факултетску конференцију и студентима објасне зашто предло-
жени професори нису избрисани из бирачког списка.8 

Овај случај речито говори о односу Комунистичке партије према 
професорима Медицинског факултета и универзитетској интелигенцији 
уопште, који је дефинисан још у време припрема за почетак наставе. Кому-
нистичком руководству је био познат однос снага на факултетима и негати-
ван идеолошко-политички став „буржоаске интелигенције“ на Универзите-
ту према новој власти, али је чинило све да сузбије радикално револуцио-

                                                 
6 Студенткиња Радмила Распоповић је оптужила ванредног професора Медицинског 

факултета Бранислава Станојевића да је био фашиста и помагач окупатора, да је током окупације 
прогањао колеге и помагао немачкој привреди, што су искази саслушаних сведока негирали и 
показали да је Станојевић током окупације имао „исправан политички став“, те је тужба одбаче-
на као неоснована, а против тужиље покренут дисциплински поступак. Мотив за лажне оптужбе 
вероватно је лежао у чињеници да је Станојевић као управник I интерне клинике за време окупа-
ције отпустио тужиљу из службе јер је била „немарљива и несавесна у раду“. – АС, МП НРС, ф. 
156, бр. 396, 31. март 1945. 

7 АС, БУ, Комисија, ф. 1, пов. бр. 1, 24. јануар 1945. 
8 Zapisnik sa savetovanja članova partije sa Univerziteta, 30. avgust 1945, Zapisnici i 

izveštaji 1945–48, 25–28. 
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нарно деловање нижих партијских органа и да прагматичном политиком из-
врши „диференцијацију“ међу професорима, придобије што више њих на 
своју страну, а остале политички сузбије, али стручно искористи. При том, 
већ у овом случају је јасно показано да је врх КП тежио да преко потчиње-
них органа (факултетских ћелија и комитета и Универзитетског комитета) 
чврсто држи Универзитет под контролом, да буде „обавештен и сагласан“ о 
статусу сваког професора, врши сталан надзор над њиховим радом и пона-
шањем и да суверено одлучује о опстанку на Универзитету и у настави, што 
је остала свакодневна стварност наредних година. 

Супротстављеност појединих професора Медицинског факултета 
новој власти и наговештај сукоба „буржоаске интелигенције“ и наставника 
блиских владајућој партији показао се већ на првом скупу наставника Уни-
верзитета у Београду 28. августа 1945. Дискусију је покренуо Александар 
Костић, угледан професор Медицинског факултета, који је тако учинио пр-
ви корак у супротстављању новој власти, чиме је касније заслужио статус 
највећег „непријатеља“ на Медицинском факултету и изазвао низ критика и 
на крају уклањање из наставе. Реагујући на излагање Синише Станковића, 
једног од најактивнијих партијских сарадника, који је критиковао Универ-
зитет зато што у прошлости није довољно радио за „практичне потребе дру-
штвеног живота“ и бољи живот народа, оптужио га што земља нема довољ-
но лекара, инжењера и осталих стручњака и тражио корениту реформу да 
би Универзитет постао „истинска народна школа“, Костић је истакао да за 
оскудицу лекара није крив Универзитет већ други фактори и похвалио сло-
бодарске заслуге универзитетских професора и студената у борби за слобо-
ду пре и током рата. Напали су га поједини наставници, чланови или симпа-
тизери КП (Нико Миљанић и Александар Сабовљев са Медицинског факул-
тета и Љубиша Глишић са Филозофског), који су сматрали да је Костић сво-
јим утицајем у предратном друштву могао више учинити у спремању лекар-
ског кадра и посебно истакли да заслуга за НОБ и слободу не припада свим 
професорима Универзитета, да међу њима има „много реакционера“, који 
су спречавали и кочили „слободарска стремљења омладине“, међу које су 
очигледно сврставали и А. Костића.9 Тако је направљена оштра идеолошка 
граница и започета „диференцијација“ међу универзитетским наставницима 
на основу револуционарних мерила, односа према предратном студентском 
покрету и НОП-у. Већ је овај сукоб показао да ће у раду Београдског уни-
верзитета и Медицинског факултета, поред стручних и кадровских питања, 
велику улогу имати и идеолошко-политички ставови наставника пре и то-
ком окупације, као и неслагања и отпор новом комунистичком поретку. 

Напори Комисије за обнову и просветних власти омогућили су у је-
сен 1945. упис студената и почетак рада Медицинског факултета. Поред то-
га, потребе за апотекарским стручњацима довеле су до прерастања фарма-

                                                 
9 АС, БУ, ф. 54, Записник скупа професора и доцената Универзитета у Београду, 28. ав-

густ 1945. Неколико дана касније, за декана Медицинског факултета изабран је Јеврем Недељко-
вић, а за продекана Владимир Вујић (АС, БУ, ф. 3, бр. 2507; М. Митровић, Рад Комисије за обно-
ву..., 186). 
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цеутског одсека Медицинског факултета у Фармацеутски факултет.10 Та два 
факултета су стављена у надлежност Министарства народног здравља11 и од 
почетка рада добила су важне задатке у здравственој политици нове власти, 
која је у наредном периоду требало да се бори са очајним здравственим и 
хигијенским приликама у земљи наслеђеним из предратног периода, а по-
горшаним ратним страдањима. Рат је погоршао услове живота, рада и ис-
хране становништва. Дошли су до изражаја глад и сиромаштво, непросвеће-
ност, ниска здравствена култура, нехигијена, слаба превентива, неорганизо-
вана и неефикасна здравствена служба, недостатак и неопремљеност здрав-
ствених установа, недостатак лекова, лекара, апотекара и нижег медицин-
ског особља. У земљи су харале бројне болести, (тифус, дизентерија, сифи-
лис, туберкулоза, итд.) и епидемије, а морталитет, посебно деце, био је вео-
ма висок.12  

И поред тешкоћа, Комунистичка партија је имала амбициозне плано-
ве у здравству, као и у свим осталим областима живота. За лоше стање у 
здравству је, поред осталог, оптуживана и државна здравствена политика 
пре рата, која је била „без плана и система“ и заснована на „меркантилној 
бази“. Сматрало се да су због „страха од хиперпродукције интелектуалаца“ 
медицински факултети школовали мали број лекара. Мали број и неравно-
меран распоред лекара (50% у 20 већих градова) доводио је до тога да лече-
ње буде „привилегија богатих“ и да маса народа на селу остане без здрав-
ствене заштите. У новој држави, у којој је „власт била у рукама народа“, 
здравствену службу и политику је требало поставити на нове основе, са за-
штитом здравља „широких народних маса“ као основним циљем. У после-
ратним годинама требало је напорима државних и здравствених органа на-
учно проучавати и решавати медицинске проблеме у народу, сузбијати епи-
демије и болести, градити и опремати здравствене установе, развијати сани-
тарну и противепидемиолошку службу, „приближавати здравствену службу 
народним масама“, побољшавати превентивну заштиту, радити на медицин-
ско-хигијенском просвећивању и подизању здравствене културе становни-
штва и, нарочито, што брже школовати медицински и фармацеутски кадар у 
средњим школама и на факултетима.13 

Циљеви нове власти у области здравства и очекивања од високо-
школских медицинских установа детаљно су прецизирани у Петогодишњем 
плану ФНРЈ и НР Србије из 1947. године. У плану се инсистирало на разво-
ју здравствене заштите и здравствене службе, изградњи установа и њиховом 
опремању, развитку производње медицинске опреме и лекова и развоју на-

                                                 
10 Закон о оснивању Фармацеутског факултета у Београду, Службени гласник Србије, 

бр. 35, 27. октобар 1945, 595. 
11 Закон о непосредном руководству и надзору над Медицинским факултетом Београд-

ског универзитета и стручним здравственим школама на територији Србије, Службени гла-
сник Србије, бр. 24, 11. август 1945. 

12 Радмила Радић, Прилог питању социјално-здравствене ситуације у ФНРЈ у периоду 
1948–1952, Токови револуције, бр. 1, 1989, 217–227; АЈ, 671–13–24. 

13 Р. Радић, н. д., 217, 219, 227–229; Народни студент, бр. 21, 28. март 1947, 6. Према 
неким подацима, у земљи је 1945. било око 3.500 лекара и око 1.200 апотекара, од тога у Србији 1.141 
лекар и 373 апотекара (АЈ, 671–3-4, бр. 186, 5. октобар 1945; Исто, 671–13–24, 18. јануар 1946). 
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учно-истраживачког рада. Зато је требало подстаћи рад института и лабора-
торија Београдског универзитета и других научних установа и снабдети их 
инструментима и научном литературом. Посебна пажња је посвећена ства-
рању медицинског кадра те је планирано да у оквиру 14.350 стручњака које 
је Универзитет требало да школује до 1951, буде 900 лекара на Медицин-
ском и преко 300 фармацеута на Фармацеутском факултету.14  

Задаци Петогодишњег плана су у наредном периоду пресудно утица-
ли на организацију и рад Медицинског и Фармацеутског факултета и на рад 
наставника и студената. Половином 1948. године ови факултети су издвоје-
ни из Београдског универзитета и са новооснованим Стоматолошким фа-
култетом организовани у Медицинску велику школу (МВШ). Очекивало се 
да ће тако реорганизовани факултети из области здравства боље испунити 
задатке Петогодишњег плана.15 Доношењем плана још је већи значај придат 
наставницима Медицинског и Фармацеутског, касније и Стоматолошког 
факултета, који су имали одлучујућу улогу у правовременом образовању 
потребног броја младих кадрова, али су били неопходни и у испуњавању 
осталих задатака факултета.16 

Међутим, од почетка рада појавио се проблем недовољног броја на-
ставника и асистената. Број наставника је временом растао, на факултет су 
преко конкурса довођени млади асистенти и демонстратори из редова сту-
дената, лекари из праксе и из војске. У почетку је било и безуспешних поку-
шаја да се из Совјетског Савеза доведу предавачи за неке предмете.17 Пре-
глед кретања броја наставника и асистената на Медицинском, Фармацеут-
ском и Стоматолошком факултету показује следећа табела:18  

 
 45/46 46/47 47/48 48/49 49/50 50/51 51/52 52/53 53/54 

МФ 96 109 116 128 153 190 177 211 199 
ФФ – 11 27 33 64 51 58 58 68 
СФ – – – 24 26 78 113 77 110 

                                                 
14 Петогодишњи план развитка народне привреде ФНРЈ 1947–1951, Београд 1947, 61; 

Петогодишњи план развитка народне привреде НР Србије 1947–1951, Београд 1947, 10–11, 91–
99. Планирано је да 1948. дипломира 100 медицинара и 10 фармацеута; 1949. године 263 медици-
нара и 60 фармацеута; 1950. године 489 медицинара и 185 фармацеута (АЈ, 31–32–55, бр. 1545, 1. 
децембар 1948). 

15 Уредба о издвајању Медицинског и Фармацеутског факултета из састава Универзи-
тета у Београду у самосталну Медицинску велику школу у Београду, Службени гласник НРС, бр. 
32, 26. јун 1948, 242; Уредба о оснивању Стоматолошког факултета, Исто, 241. Медицинска 
велика школа је расформирана 1954, а наведени факултети су враћени у оквир Београдског уни-
верзитета. 

16 Медицински факултет је требало да кроз предавања, вежбе, научни рад, размену и са-
радњу са домаћим и страним установама, израду књига, суделовање у здравственом просвећива-
њу народа и популарисање медицине, образује лекаре, проучава медицинске и здравствене при-
лике у земљи и предлаже мере за побољшање народног здравља, усавршава лекаре, ради на уна-
пређењу медицинских наука, даје мишљења Министарству о стручним питањима и помаже у 
спремању средњег кадра. Фармацеутски факултет је имао исте задатке у области фармације. – 
АЈ, 671–12–21. 

17 АЈ, 671-12-21, бр. 2705, 29. септембар 1945; Исто, 671–3-4; АЈ, 31-97-140, 30. новем-
бар 1946. Из СССР-а су септембра 1945. тражени наставници за биологију, ратну хирургију, екс-
перименталну патологију и дерматовенерологију. 

18 Fakulteti, visoke i više škole – studenti i nastavnici u zimskom semestru šk. 1954/55, Beo-
grad 1956, 18. 
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Резултати напора на повећању броја наставног особља нису били до-

вољни, пре свега због рапидног пораста броја студената у послератним го-
динама. Због потреба земље за високообразованим медицинским кадровима 
и партијске политике да се што већем броју матураната омогући студирање, 
велики број студената се уписивао у прву годину студија, а због незаврша-
вања студија у року број студената је све више растао. У наредној табели се 
види кретање броја студената на факултетима Медицинске велике школе у 
првој послератној деценији:19 

 
 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54

МФ 1.835 2.894 3.532 4.139 4.312 3.660 3.665 2.923 3.262 
ФФ 308 538 688 826 834 732 634 439 521 
СФ - - - 207 336 414 377 367 833 

 
Број студената је био далеко већи од расположивог простора на фа-

култетима, броја радних места и инструмената у лабораторијама и потпуно 
несразмеран броју наставног и помоћног наставног особља. Бројни однос 
наставника, асистената и студената на Медицинском факултету изгледао је 
овако:20 

 
 1939/40 1945/46 1946/47 1947/48 1948/49 1950/51 

наставници 24 55 59 54 58 - 
асистенти 16 43 50 50 52 41 

 
Упркос повећању броја наставника и асистената, стање на факулте-

тима се углавном погоршавало и наставни процес је отежавао недостатак 
наставног кадра. Мали број особља је повећавао заузетост и ускраћивао вре-
ме за научни и друштвени рад и уз недостатак материјалних средстава нега-
тивно утицао на квалитет наставе и стручност медицинских кадрова који су 
се школовали на факултету. Недостатак кадра је онемогућавао више прак-
тичног рада и доводио до претежно теоретског знања студената, а предста-
вљао је и препреку за извршавање плана и школовање планираног броја струч-
њака, што је била једна од окосница здравствене политике нове власти.21 

Недовољна бројност наставног кадра није била једини и највећи про-
блем нове власти. Партија је од почетка пратила идеолошко-политичко 
опредељење и понашање наставника, њихов однос према партијској идеоло-
гији, политици, традицијама, револуцији и поретку који је изграђиван. На-
ставници су морали да на факултетима образују не само што већи број 
стручњака, већ и „марксистички опредељене младе људе“, одане партији и 

                                                 
19 Isto, 3. 
20 АС, фонд Министарства науке и културе НРС (МНК НРС), ф. 9, Однос наставника и 

студената.  
21 Према неким подацима из јануара 1947. било је неопходно повећати број наставника 

на Медицинском за 50% а асистената за 200% да би се успешно спроводила прокламована поли-
тика и регуларно одвијала настава. – АЈ, фонд Савета за науку и културу ФНРЈ, 317 (у сређива-
њу). На неким предметима један асистент је долазио чак на 1.000 студената (Патолошка физио-
логија, Паразитологија) – АЈ, фонд Министарства за науку и културу ФНРЈ, 316–67. 
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индоктриниране комунистичком идеологијом. Требало је формирати „нови 
лик“ лекара и апотекара, „праве народне лекаре“ који ће решавати здрав-
ствене проблеме народа, „повезивати“ знања из марксизма са стручним 
предметима и „борити се за добро човека“, а не за „личне приходе“.22 Такав 
„нови лик“ стручњака је требало изграђивати кроз нове планове и програме 
који би одражавали „револуционарне промене“ и нова схватања струке.23 

Новим властима је одмах било јасно да за такав подухват у настави 
неће имати подршку међу наставницима Медицинског и осталих факултета 
и да ће међу старијим и утицајнијим наставницима наићи на жесток отпор. 
Тако је факултет постао поприште оштрог идеолошко-политичког сукоба 
владајуће партије и старе „буржоаске интелигенције“. Вођена интересима у 
настави и тежњом за тоталном контролом друштва, а суочена са отпорима и 
неслагањима, КП је у послератним годинама спроводила сталан надзор над 
животом и радом наставног особља преко разгранатог система државних, 
универзитетских, партијских и масовних организација на Универзитету. 
Партијска организација студената медицине је била једна од највећих на 
Универзитету и преко ње су прикупљани подаци о понашању професора.24 
Много шира, партији потчињена активност на надзирању наставника спро-
вођена је преко Народне студентске омладине (НСО), касније Савеза студе-
ната. Један од задатака НСО био је вођење „интензивне али и правилне бор-
бе против ненаучног рада појединих професора“, како би се пружила помоћ 
раду комуниста на том пољу. Томе је својим писањем требало да послужи и 
гласило НСО, лист Народни студент. Сви студенти, чланови партије и 
НСО су имали задатак да прате „ненаучна предавања и слабо залагање про-
фесора у извршавању својих дужности“ и да о томе обавештавају Универзи-
тетски комитет, који је расправљао о појединим случајевима и одлучивао у 
складу са директивама виших партијских органа.25 Политичку контролу 
својих колега требало је да врше и наставници-комунисти, организовани у 
малобројну и слабу наставничку ћелију, од свега тридесетак чланова, и то 
углавном млађих наставника са малим утицајем.26 Партија је покушала да 
интензивира рад са наставницима кроз синдикат и Удружење универзитет-
ских професора, али без већег успеха.27 На крају, карактер послератног си-
                                                 

22 Народни студент, бр. 21, 28. март 1947, 4; Исто, бр. 21, 12. јун 1950, 2; Исто, бр. 25, 
16. новембар 1951, 2; Исто, бр. 6, 2. 4. 1952. Закључак дебатног клуба на Фармацеутском факул-
тету био је да су „апотекари прошлости“ тежили само обезбеђивању личних интереса, а „апоте-
кар данашњице“, чији је „лик оцртала НОБ“, има високу социјалну свест и стручност, али и војно-
политичку наобразбу и уско је повезан са интересима народа (Исто, бр. 24, 23. април 1947, 8). 

23 Комитет за заштиту народног здравља се 1948. жалио што се студиј на Медицинском 
факултету не разликује од предратног, што „ту нема никакве револуционарне промене у односу 
на нашу данашњу социјалистичку стварност“. Тражено је да се у наставу унесе што више прак-
тичног рада и да „лик лекара“ не одређују само професори, већ и стручњаци са терена. – АЈ, 31-
97-138. 

24 Izveštaj UK KPS Mesnom komitetu KPS, 5. oktobar 1946, Zapisnici i izveštaji 1945–48, 
100; Zapisnik sa sastanka UK KPS, 11. oktobar 1946, Isto, 104.  

25 Zapisnik sa sastanka UK KPS, 18. januar 1947, Isto, 155; Zapisnik sa sastanka UK KPS, 
13. februar 1947, Isto, 162; Zapisnik sa sastanka UK KPS, 3. april 1947, Isto, 178. 

26 Zapisnik sa sastanka UK KPS, 3. april 1947, Isto, 178; Zapisnik sa sastanka UK KPS, 18. april 
1947, Isto, 181; Zapisnik prve konferencije KPJ na Beogradskom univerzitetu, 26. maj 1947, Isto, 232–233. 

27 Zapisnik sa sastanka UK KPS, 7. oktobar 1947, Isto, 271–272. 
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стема је довео до тога да живот и рад наставног особља често буду и под па-
жљивом контролом УДБ-е, која је преко својих повереника на факултетима 
прикупљала податке о наставницима – од стручних и политичких, до при-
ватних.28 

Прикупљени подаци су од прве послератне школске године покази-
вали да је политичко стање на Медицинском факултету неповољно и забри-
њавајуће за партију. Универзитетски комитет је 1946. оцењивао да је на Ме-
дицинском факултету „стање најслабије“, да професори „нису политички 
добри“ и да се међу њима све више опажа „организовани рад непријатеља“. 
Сматрало се да је разлог слабог стања био у томе што факултет „није очи-
шћен“ и што су наставници чланови и присталице КП били млади и неиску-
сни.29 Упркос напорима партијске и студентске организације, синдиката и 
Удружења наставника, стање се није поправљало. Средином 1948. на са-
станку наставничке ћелије је истакнуто да је партијски рад дао најмање ре-
зултате на Медицинском факултету, због оштрог отпора старијих наставни-
ка и „масонске повезаности појединих реакционара“ чији утицај у Савету 
факултета КП није успевала да сузбије.30 

Стање у саветима и деканатима факултета за партију је било посебно 
важно јер се у њима одлучивало о примању нових наставника. По партиј-
ској оцени избори на факултетима су зависили од квалитета кандидата, 
„бројног односа политичких снага у факултетском савету“ и од тога „да ли 
је декан био политички поуздан“. Зато су улагани велики напори да се за 
декане и продекане поставе бар симпатизери, пошто је комуниста међу на-
ставницима било мало, и да се у саветима ојача утицај партије. Међутим, 
резултати су били слаби, нарочито на Медицинском факултету, тако да пар-
тијски предлози обично нису пролазили, већ су „реакционарне снаге“ успе-
вале да доведу на факултет своје кандидате. Партија је покушавала да врши 
притисак у Универзитетском савету и преко државних органа, али често је 
правила компромис због недостатка кадра и отпора стручњака да пређу у 
наставу. Стање у Савету Медицинског и Фармацеутског факултета, како га 
је видела КП, средином 1948. дато је у следећој табели:31  

 
 Поуздани Колебљиви Непријатељи Укупно 

Медицина 11 20 20 51 
Фармација 1 3 3 7 

 
Стање на Универзитету се временом није поправљало тако да је кра-

јем 40-их година описивано на следећи начин: „Садашњи састав наставног 
особља на факултетима уопште не задовољава. Већина су стари, предратни 
                                                 

28 Види: Драгомир Бонџић, Извештај УДБ-е о стању на факултетима Београдског уни-
верзитета и великих школа 1951. године, Архив, часопис Архива СЦГ, IV, бр. 1–2, 2003, 172–188. 

29 Zapisnik sa sastanka UK KPS, 17. jun 1946, Isto, 69–70; Zapisnik sa sastanka UK KPS, 3. 
novembar 1946, Isto, 113. 

30 Zapisnik sa predkongresne konferencije partijske ćelije nastavnika i administratora Beo-
gradskog univerziteta, 19. jun 1948, Isto, 388. 

31 Isto, 390; АС, МНК НРС, ф. 9; АЈ, 316–93; АС, Комитет за научне установе, универзи-
тет и велике школе НРС (Комитет НРС), ф. 1. 
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професори, који или због непријатељског става не желе да усвајају теорију 
марксизма-лењинизма или због старости и конзервативизма предају исто 
онако као што су предавали раније. Такво наставно особље на може васпи-
тавати наше младе стручне кадрове, који треба да се што пре оспособе да би 
се укључили у изградњу социјализма и остварење нашег Петогодишњег 
плана."32 Прављене су и бројчане анализе које су показивале политичко 
опредељење наставника и асистената појединих факултета. Јуна 1949. стање 
на факултетима МВШ изгледало је овако:33 
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наставници асистенти 

МФ 5 19 17 15 56 8 24 30 10 72 
ФФ 1 8 3 4 16 3 7 6 1 17 
СФ 2 5 7 1 15 2 3 2 - 7 
МВШ 8 32 27 20 87 13 34 38 11 96 

 
У извештајима и анализама навођени су и поименице наставници 

чији су политички ставови и понашање сметали властима. Помињана су 
углавном иста имена, а најчешће професор Александар Костић. За њега се 
сматрало да је предводио „кампању против напредних наставника“ почет-
ком 1946. године, састајао се, договарао и „непријатељски деловао“ са Ду-
шаном Борићем и Јевремом Недељковићем. Замерано му је што је на пре-
давањима и у уџбенику хистологије истицао да „алфа жлезда има више 
код некултурних него код културних народа“ и, посебно, што је 1948, у 
јеку радних напора за извршење Петогодишњег плана, тврдио да „удар-
нички рад шкоди организму и са медицинског гледишта је непрепоруч-
љив“. И други наставници су критиковани због „мана“ и „грешака“ у 
предавањима и уџбеницима, „погрешних схватања у науци“ „саботаже“ 
на испитима, а треба истаћи да су често критиковани и присталице и са-
радници нове власти. Задатак комуниста и свих студената био је да воде 
рачуна о „пропустима“ и „грешкама“ наставника и да обавештавају пар-
тијско руководство.34 
                                                 

32 Због таквог стања и недостатка кадра предлаган је известан број стручњака чланова 
КП за прелазак из савезне управе на факултете „ради појачања политичког састава“. АЈ, 316–93. 

33 АЈ, 317 (у сређивању). У различитим анализама налазе се различите категорије на-
ставника. 

34 Zapisnik sa sastanka UK KPS, 17. jun 1946, Zapisnici i izveštaji 1945–48, 70–71; Zapisnik 
sa sastanka UK KPS, мај 1947, Isto, 212; Zapisnik prve konferencije KP na Beogradskom univerzitetu, 
26. maj 1947, Isto, 224; Izveštaj UK KPS, 1. jul 1948, Isto, 420; АЈ, 316–92; Народни студент, бр. 
29, 17. новембар 1948, 2. Костићева супруга, Смиља Костић-Јоксић, оптуживана је да „развија те-
орију о страшном помору наше деце, данас у ФНРЈ, због слабе исхране“, Светислав Барјактаро-
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Најдетаљнија слика о политичким ставовима наставника МВШ и о 

надзору којем су били изложени стиче се из карактеристика које су правили 
партијски и полицијски органи. Карактеристике су биле обавезан документ 
у досијеу сваког наставника приликом избора, напредовања, награђивања 
или кажњавања. Понекад су прављене у облику списка, са звањем, дужно-
шћу и кратком опаском о стручности и политичком ставу. Та оцена се кре-
тала између крајности пријатељ–непријатељ и садржала је оскудну, али сли-
ковиту информацију о односу појединца према КП: неискрен, опортуниста, 
издајица, буржуј, шовиниста, реакционар, конзервативан, безбојан, симпа-
тизер, одан, исправан, на линији, неутралан, колебљив, повучен, критизер, 
незаинтересован, неактиван итд. Међутим, често су биле детаљније и садр-
жајније, писане у форми кратке биографије у којој су осим стручног развоја 
описивани политичко држање и рад појединца пре, током и после рата. 
Имале су шаблонски редослед и исте фразе које су откривале идеолошко-
политички лик појединца и његов став према новом поретку.35 Нешто 
оштрије и прецизније биле су карактеристике УДБ-е. У њима су наставници 
оптуживани за „шпијунски рад за стране службе“ (Д. Борић, Светислав Сте-
фановић, Миливој Генчић), чланство у масонима, „великосрпски шовини-
зам“, богаћење приватном праксом, сарадњу са Немцима и четницима (А. 
Костић, С. Барјактаровић, Д. Борић, Аћим Марковић и др.), саботаже, немо-
рал (А. Костић је, поред осталог, оптужен за бављење „порнографским спи-
сима“ и „слаб критеријум према студенткињама љубавницама“), итд.36 

После сукоба са Совјетским Савезом 1948. године, у карактеристи-
кама, извештајима и анализама посебно су истицане информације о ставу 
према сукобу и Резолуцији Информбироа. Тада су још више појачани над-
зор КП и УДБ-е над наставницима, као и активност појединаца који су 
отворено или анонимно достављали партијским или државним органима по-
датке о држању наставника током рата, односу према Информбироу итд. 
Надлежни органи су детаљно проверавали достављене податке, саслушава-
ли оптужене, контролисали стање на Универзитету да би предухитрили по-
тенцијалну опасност од „информбироовског“, али и „реакционарног“ дело-
вања појединаца и група.37 

Слика политичког стања на факултетима, створена на основу темељ-
ног надзора, одређивала је деловање партијског руководства на Универзите-
ту. Прво је вршена „диференцијација“ међу наставницима, откривани и раз-
двајани непомирљиви „непријатељи“ од колебљиваца, симпатизера и прија-
теља, а потом је у складу са конкретним приликама вршен политички при-
тисак или су спровођене репресивне мере. Крајњи циљ је био да се политич-
ко стање међу наставницима побољша, „непријатељи“ уклоне или неутра-
                                                                                                                               
вић да има сувише благ критеријум, што је сматрано саботажом Плана, Александар Сабовљев, 
члан КП, да „веома слабо предаје на часовима“ и „нема ауторитета код студената“, итд. 

35 АЈ-317, Карактеристике наставника и асистената (у сређивању); АС, Комитет НРС, ф. 
6 и ф. 20. 

36 Приватна збирка Ђорђа Станковића, Извештаји УДБ-е за НРС по факултетима, 7. сеп-
тембар 1948. 

37 АС, МНК НРС, ф. 17, Саслушање Милутина Нешковића и Марка Анафа, наставника 
МВШ. 
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лишу, колебљивци придобију и „преваспитају“, а у наставу доведу млади 
наставници марксисти који би образовали медицинске стручњаке како је 
КП желела. 

Нарочита пажња је посвећивана „преваспитању“ и придобијању ко-
лебљивих и неопредељених појединаца. Преко Удружења наставника и син-
диката организовани су разни облици идеолошко-политичког рада, курсеви, 
дискусије, политичка предавања, којима је требало извршити индоктрина-
цију наставног кадра. Међутим, ти напори су на Медицинском факултету 
давали слабе резултате, курсеви и предавања су били слабо посећени, а на-
ставници нису усвајали поставке марксизма-лењинизма.38  

Партија је покушавала и да ангажује наставнике у друштвеном жи-
воту и у ту сврху се, поред сталног агитационо-пропагандног притиска, слу-
жила и истицањем позитивних примера појединаца који су били присталице 
новог режима. Посебно су истицани наставници који су били награђени или 
одликовани за успехе у стручном раду и „залагање у изградњи социјали-
зма“.39 Поред сатисфакције за саме добитнике, награде су могле бити и мо-
тив за колебљиве наставнике да се окрену стручном раду и помире са новим 
политичким приликама. 

Најчешћа порука која је следила из анализе политичког стања на фа-
култету била је да се оно може поправити једино уклањањем непријатељски 
расположених наставника из наставе и довођењем на њихова места поли-
тички подобних, марксистички опредељених стручњака.40 Међутим, до 
уклањања није долазило једноставно, ни непромишљено. Партија је била 
свесна да је подобне стручњаке тешко наћи, а још теже довести на Универ-
зитет, те да бројне супротстављене наставнике није могуће заменити. Исто-
времено, било је очигледно да недостатак наставника већ угрожава форми-
рање младог кадра као основни циљ наставе. Стога је уобличена прагматич-
на, компромисна политика која је тежила искоришћавању супротстављених 
наставника и њихове стручности, уз стални надзор и критику.41 Тек када би 
се стекли политички услови и када би се нашла замена, долазило је до укла-
њања са факултета због политичке, то јест „друштвене неподобности“, уз 
бучну пропагандну хајку преко партијске и студентске организације. 

                                                 
38 АС, ЦК КПС, Агитпроп, ф. 45, Извештај о васпитном раду са наставницима, 4. фебру-

ар 1949. 
39 У штампи су хваљени наставници који су се добровољно пријављивали за одлазак на 

терен, који су се истицали у раду и помагали студентима у савлађивању градива (Политика, бр. 
12423, 9. октобар 1946; Народни студент, бр. 1, 26. фебруар 1946, 4; Исто, бр. 6, 6. јун 1946, 6; 
Исто, бр. 8, 27. новембар 1946, 4; Исто, бр. 26, 14. мај 1947; Исто, бр. 13, 5. мај 1948, 2). Са 
МВШ су одликовани орденом рада I реда Ђорђе Нешић 1949. и Ксенофон Шаховић 1950, а нов-
чано су награђени Александар Радосављевић, Владимир Вујић, Коста Тодоровић и др. (Народни 
студент, бр. 4, 1. март 1949, 6; Универзитетски весник, бр. 3, 25. фебруар 1949, 1; Исто, бр. 34. 
10. октобар 1950, 1; АС, Комитет НРС, ф. 6). 

40 Izveštaj UK KPS Mesnom komitetu KPS, 3. jul 1946, Isto, 69; АЈ, 316–46. 
41 Октобра 1950. на МВШ је предложено седам наставника за уклањање, али је дата са-

гласност само за једног (Миливој Генчић, који није уклоњен), док за остале „није било замене“. 
Одбијено је и удаљење Александра Костића и Смиље Костић-Јоксић. – АС, МНК НРС, ф. 9, Ми-
шљење Комитета о предлогу партијске организације Универзитета, октобар 1950; Zapisnik sa sa-
stanka UK i sekretara fakultetskih komiteta, 24. oktobar 1950, Zapisnici i izveštaji 1948–52, 406. 
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Уклањање је вршено кампањски. Прва кампања, не рачунајући одлу-

ке Суда части 1945, спроведена је у зиму 1948/49. године, када су удаљени 
са дужности, а потом уклоњени са факултета редовни професори Душан Бо-
рић, Војислав Арновљевић и Светислав Барјактаровић. Уклањање је вршено 
по члану 17 Уредбе о органима и наставном особљу Универзитета и вели-
ких школа, који је омогућавао „уклањање наставника због стручне, моралне 
и друштвене неподобности“ уз мишљење Савета Велике школе.42 За поме-
нуте наставнике Савет МВШ је приметио да се у њиховом раду „увек испо-
љавао буржоаски поглед на друштвено уређење наше земље“, што је „нега-
тивно утицало“ на рад факултета. Арновљевићу је замерано што је као де-
кан заузимао „индиферентан став“ према напретку факултета и „негативан 
став“ по питању персоналне политике, а после предаје дужности „негативан 
став“ према „напредним стремљењима“ руководства МВШ. Борић „није же-
лео да схвати какав је преврат извршен народном револуцијом у нашој земљи“ 
па рад његове клинике није одговарао „тежњама народне власти“. Посебно му 
је замерено што је окупљао „сараднике који нису пријатељи данашњег порет-
ка“.43 У исто време је са факултета уклоњена и асистент Милица Бошковић. 
Она је новембра 1948. удаљена са дужности јер су је „органи државне безбед-
ности лишили слободе и ставили у истражни затвор“, а марта 1949. уклоњена 
је са факултета као „неподобна да врши дужност асистента“.44 

Иако је кампања спроведена без публицитета и пропагандне хајке у 
студентској штампи, партијци су били задовољни ефектима сматрајући да је 
„уклањање непријатељских елемената са Универзитета показало свим на-
ставницима да Универзитет не може више бити бусија непријатељских еле-
мената да се кроз факултетске савете боре против изградње социјализма“.45 

Почетком 1952. КП се „обрачунала“ са највећим „непријатељем“ на 
Медицинском факултету, професором Александром Костићем, који је ре-
довно иступао против нове власти и био највише критикован у партијским 
извештајима, али није раније удаљен са факултета због односа снага, непо-
стојања замене и прагматичне партијске политике. Пошто није пристајао на 
компромис са новом влашћу и пошто је отворено заступао тајно гласање, а 
против примене критеријума „политичке подобности“ при избору наставни-
ка, Костић је нападнут и „раскринкан“ на отвореном партијском састанку 
Медицинског факултета фебруара 1952. Већ крајем марта добио је решење 
по којем му „престаје служба по сили закона“, уклоњен је са места управни-
ка Хистолошког института, Фотофилмског завода, Терминолошког семина-
ра и забрањен му је приступ факултету. Пензијске принадлежности је почео 

                                                 
42 Службени гласник НРС, бр. 58, 25. децембар 1948, 497–499. 
43 АС, Медицинска велика школа (МВШ), ф. 28, Записник седнице Савета Медицинског 

факултета, 19. јануар 1949; Исто, ф. 29, Ректорат МВШ – Комитету НРС, пов. 2, 3, 4, 17. јануар 
1949; АС, Комитет НРС, ф. 20, решења Комитета НРС бр. 5737, 5738, 5739, 13. децембар 1948; 
Исто, решења Комитета НРС бр. 612, 613, 614, 29. јануар 1949. 

44 АС, МВШ, ф. 33, решење Комитета НРС, бр. 4406, 1. новембар 1948; Исто, бр. 1829, 
30. март 1949. Међутим, М. Бошковић је потом запослена у Клиничкој болници, а 1952. преме-
штена у Савет за народно здравље и социјалну политику НРС (Исто, бр. 5825, 25. март 1952). 

45 АС, ЦК КПС, Агитпроп, ф. 45, Извештај о васпитном раду са наставницима, 4. фебру-
ар 1949. 
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да добија тек три године касније.46 Током кампање А. Костић је од студена-
та и колега доживео низ непријатности и бројне оптужбе и критике. Народ-
ни студент је 26. марта објавио интервју са Костом Тодоровићем, ректором 
МВШ, који је направио јасну алузију изјавом да се не сме дозволити да „ма-
шина прогреса стане због застоја једног точкића, јер такав се може и мора 
заменити другим“.47 

Највећа кампања прогона неподобних наставника са Медицинског 
факултета спроведена је током 1953. и 1954. године. Јуна 1953. Удружење 
студената медицине, синдикат и факултетска организација Савеза комуни-
ста координисано су напали неколико наставника и асистената захтевајући 
од надлежних органа њихово уклањање из наставе. Акција је одмах подржа-
на у стручној и студентској штампи. Кампања је представљена као обрачун 
са наставницима који су својим „наставничким и васпитачким ставом и од-
носом према раду кочили нормалан напредак“ факултета. То су били члано-
ви тзв. клуба тринаесторице, „котеријашке дружине реакционарних профе-
сора“, „најреакционарнији део београдске буржоазије“, „морално дисквали-
фиковани људи“, па „напредне снаге“, које су сматрале да наставници мора-
ју бити „прожети идејама социјалистичке револуције“, нису могле да дозво-
ле њихов даљи опстанак на факултету. На основу достављене „документа-
ције“ и мишљења Савета МВШ, Савет за просвету и културу је октобра 
1953. уклонио са факултета седам наставника (редовне професоре Илију 
Димитријевића и Милана Прицу, ванредног професора Милана Фотића, до-
центе Миливоја Милошевића, Ванђела Тасића и Николу Мирјанића и аси-
стента Николу Максимовића).48 

Међутим, комунисти нису били задовољни пошто нису уклоњени 
сви нападнути појединци, па је кампања одмах настављена. „Критичари“ су 
се устремили на Смиљу Костић-Јоксић, Лазу Станојевића, Митра Митрови-
ћа и Слободана Ђорђевића, сматрајући их људима који „немају никаквих 
стручних и моралнополитичких квалификација да врше узвишену дужност 
васпитача студената медицине“. Савету МВШ је поново дата „документаци-
                                                 

46 Историјски архив Београда, фонд Градски комитет, ф. 516, Информације о проучава-
њу писма ЦК КПЈ, 22. март 1952; АС, МВШ, ф. 33, решење Савета за просвету науку и културу, 
бр. 5849, 25. март 1952; Исто, решење ректората МВШ, бр. 1332, 27. март 1952; Војислав А. Ко-
стић, Живот са непреболним болом у души (Проф. др Александар Костић 1893–1983), Београд 
2004, 73–87; Владимир Бумбаширевић, Александар Ђ. Костић (1893–1983), Живот и дело срп-
ских научника, САНУ, књ. 9, Београд 2004, 96. Државни органи су се почетком 1952. заложили 
за уклањање неподобних наставника пензионисањем, а на Медицинском факултету је 1952. због 
политичког држања прерано пензионисан и редовни професор Јеврем Недељковић. (АЈ, 317, За-
писник седнице Савета за науку и културу ФНРЈ, 27. фебруар 1952; АС, МВШ, ф. 28, Извештај за 
1952). 

47 Народни студент, бр. 5, 26. март 1952, 2. Више о А. Костићу: В. Костић, н. д.; В. 
Бумбаширевић, н. д., 93–120; Легенде Београдског универзитета, Зборник предавања, Београд 
2005, 149–172. 

48 Народни студент, бр. 19, 29. октобар 1953, 1; АС, МВШ, ф. 28, Извештај МВШ за 
1953/54; АС, МВШ, ф. 29, Савет за просвету и културу – Савету МВШ, пов. бр. 50, 19. септембар 
1953. Савет МВШ је закључио да се наставници нису довољно залагали у раду, лоше су се одно-
сили према студентима и асистентима и „морално се дисквалификовали као васпитачи студент-
ске омладине“. Савет је бранио асистента Слободана Ђорђевића, а питање појединих нападнутих 
наставника није ни разматрао. (Исто, Савет МВШ – Савету за просвету и културу НРС, пов. бр. 
5, 9. октобар 1953). 
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ја“ и запрећено је бојкотом наставе.49 Савет је почетком 1954. закључио да 
се Станојевић и Митровић нису довољно залагали у раду, да су имали „не-
правилан и неакадемски однос према студентима“ и да „нису подобни да 
служе као наставници и васпитачи студентске омладине“, те су удаљени са 
факултета.50 За С. Костић-Јоксић марта 1954. изнето је мишљење да је, по-
ред „неоспорне стручности“, „запостављањем прогресивних снага на кли-
ници и неправилним ставом као наставник онемогућила себи даљи опстанак 
у својој радној средини те је због тога неподобна за наставника и васпитача 
студентске омладине“. Зато је 1. јуна 1954. пензионисана.51 

Тако се прва послератна деценија на МВШ завршила обимном кам-
пањом истеривања неподобних појединаца. Са Медицинског факултета је 
током десет година због политичке неподобности уклоњено или пензиони-
сано 20 наставника. То су углавном били стари, угледни професори и свет-
ски признати стручњаци, школовани на страним универзитетима. Неки од 
њих су били носиоци Албанске споменице, француске Легије части и дру-
гих одликовања. Последице њиховог уклањања су биле велике: факултет је 
остао без врсних стручњака, предавача и научника, а на њима је остала мо-
рална мрља, иако је већина остала у државној служби, у клиникама или др-
жавним органима, наставила са научним радом, а неки су постали чланови 
САНУ.52 Партији је било важно пре свега да их удаљи са факултета и из на-
ставе, где су као стари „буржоаски интелектуалци“ и непомирљиви против-
ници новог поретка, онемогућавали партијски идеолошко-политички утицај 
и политички негативно утицали на формирање младих „социјалистичких 
лекара“. И на тај корак се власт опрезно одлучивала, тежећи да максимално 
искористи квалитетне стручњаке и предаваче у условима недостатка настав-
ног кадра и императива школовања лекара. Међутим, њиховим уклањањем 
КП није решила политичке проблеме на Медицинском факултету. Упркос 
учвршћењу нове власти, блажој политици 50-их година и неминовној инте-
грацији и компромису са новим поретком и даље су бројни наставници и 
                                                 

49 Народни студент, бр. 20, 4. новембар 1953, 3. Поред осталог, С. Костић-Јоксић је 
критикована што је „вређала социјалистичко друштвено уређење“ и тражила аполитичност на 
факултету; Л. Станојевићу је замерен „аморалан“ став према студенткињама; М. Митровићу не-
коректан однос према студентима и поштовање црквених празника, а С. Ђорђевићу нестручност 
и каријеризам. На опаске да студенти хоће да мењају професоре како им се прохте, одговарано је 
да они само користе „слободу критике у социјалистичком друштву“ ради борбе против „реакције“. 

50 АС, МВШ, ф. 29, Удружење студената – Савету МВШ, пов. бр. 2, 5. јануар 1954; 
Исто, Савет МВШ – Савету за просвету и културу НРС, пов. бр. 2, 13. јануар 1954. С. Ђорђевић 
је опет брањен као млад наставник који се може поправити, те је остао на Универзитету. 

51 Исто, пов. бр. 2, 5. март 1954; Исто, ф. 33, бр. 5402, 1. јун 1954; Исто, 5402/2, 15. јул 1954. 
52 Професори Медицинског факултета у Београду у сећању генерације студената упи-

сане 1946. године, приредио Милорад Савићевић, Београд 1999; Будимир Павловић, Великани 
иза зида ћутања, Политика, 16. фебруар 2001; В. А. Костић, н. д. Српско лекарско друштво је 
1993. затражило рехабилитацију 20 наставника који су удаљени са Медицинског факултета од 
1944. до 1954. из политичких разлога, а наставно-научно веће Медицинског факултета је 24. јану-
ара 2001. извршило моралну рехабилитацију и затражило од државних и правосудних органа да 
изврше ревизију политичких процеса. Поред осталих, помињу се и следећи наставници: доцент 
Јован Мијушковић, који је ухапшен и стрељан по ослобођењу Београда, новембра 1944; профе-
сор Раденко Станковић, краљев намесник, после рата осуђен на 12 година робије; професор Ти-
хомир Симић, превремено пензионисан 1945; професор Радоје Тадић; асистент Светислав Вујовић. 
(Медицински факултет у Београду, Правна служба, Документација о рехабилитацији професора).  
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асистенти показивали неслагање са партијском политиком и пружали отпор 
њеном утицају. Ни после десет година стара „реакција“ није била уништена, 
а већина младих наставника није прихватала идеолошке поставке темпом 
који је КП желела.53  

 
 
 
 

Резиме  
 

После доласка Комунистичке партије на власт настао је нов период 
рада и развоја Медицинског факултета, обележен новом културном и здрав-
ственом политиком државних власти. Нова политика је, поред осталог, до-
нела снажан идеолошко-политички надзор и притисак на наставно особље 
факултета и бригу о стварању нових медицинских стручњака, али и њихо-
вом идеолошко-политичком опредељењу и васпитању на темељима маркси-
зма-лењинизма и верности партији. Одмах по завршетку рата вршена је 
„идеолошка диференцијација“ на основу понашања током окупације и става 
према НОП-у, тако да су маја 1945. одлуком Суда части кажњена и четири 
наставника Медицинског факултета. Наредних година КП је преко својих 
органа, Народне студентске омладине и УДБ-е помно пратила рад и пона-
шање наставника Медицинског, као и осталих факултета. На основу саку-
пљених података писане су карактеристике, извештаји и анализе о стању 
међу наставним особљем. Потом су предузимане и конкретне мере које није 
одређивала само радикална идеолошка реторика већ и практичне потребе 
земље за стручним наставним кадром који би радио на школовању младих, 
неопходних лекара. Зато је однос према великом броју наставника који су 
сматрани „непријатељима“ био обележен компромисом, сталним политич-
ким притиском и покушајима политичког „преваспитавања“. Међутим, са 
некима компромис није био могућ и они су због идеолошко-политичке не-
подобности и непомирљивости са новим режимом, уз снажну пропагандну 
хајку, уклањани са факултета. 

                                                 
53 Види: Народни студент, бр. 21, 10. новембар 1954, 1, 2, итд. 


