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О већини лекара – пречана већ је писано у различитим публикација-
ма, а овом студијом се настојало да се на једном месту прикаже удео лекара 
– пречана у свим сегментима раног српског цивилног и војног санитета.

Као „пречанин“ дефинише се „човек с друге, северне стране Саве и 
Дунава, у односу на Србе из Србије“ (Речник српског језика, Матица 
српска, Нови Сад, 2007. Речник српског језика, Матица српска, Нови 
Сад, 2007). У овом истраживању држали смо се те дефиниције [11].

У европским провинцијама Османског царства, па и у Србији, није 
било лекара, нити организованог санитета. По варошима су народ лечи-
ли бербери, хећими и лекари самоуци, а по селима народни видари, хоџе 
и емпирици. Због тога су народ и борци у Првом и Другом устанку били 
упућени на своју народну медицину, на своје самоуке лекаре и народне 
видаре. У првим деценијама 19. века најчувенији је био београдски 
кафеџија Ећим Тома који је заједно са својом мајком Ћира Маном, 1807. 
године излечио кнеза Милоша, тада још младог војводу, од задобијених 
рана у јуришу на Ужице. Године 1836–1838. лечио је оболеле од сифилиса 
(„френге“) неки Гојко Марковић, који је у Гургусовцу (Књажевцу) држао 
„шпитаљ“. Како у народу, тако је у почетку било и на двору кнеза Милоша, 
његове браће и других истакнутих личности, јер школованих лекара није 
било. [1,2]

Београдски везир би у случају болести позивао директора земун-
ског контумаца др Минаса, а чинили су то и кнез Милош и његова браћа. 
Болесне чланове својих породица слали су у Земун на лечење, а и лекари 
пречани прелазили су у Београд (др Минас, др Камбер и др). Међу најра-
нијим сведочанствима о лечењу рањених српских бораца у суседној 
Аустрији је документ о лечењу Карађорђевог војводе Цинцар Јанка 
Поповића у Земуну од рана задобијених у бици на Мишару (1806). Лечио 
га је контумацки хирург Endrödy. Војвода је морао да напусти Земун пре 
излечења из страха да не буде ухапшен [3–5].
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Међу првим „лекарима“ пречанима у Србији био је Нићифор 
Нинковић, „бербербаша, доктор и хирург“, како је сам себе називао и 
писац једног од најинтересантнијих дела српске мемоарске литературе 
– „Жизниописанија моја“. Рођен је у Сремском селу Добринци 1788. годи-
не и као 19-годишњи младић прешао је у Србију око 1807. год. Пошто је 
чуо како Карађорђе „војује и са Турцима се бије“ и сам је пожелео „што-
год роду и отечеству старом од помоћи бити“. Као писар разних војвода, 
очевидац и учесник у многим догађајима, проборавио је у Србији до 1812. 
године, а онда се разочаран насилништвом, примитивизмом и само-
вољом устаничких војвода, отиснуо преко Влашке у Цариград, изучио 
берберски занат и „докторију“, па се 1819. године вратио у Србију и отво-
рио „берберски дућан“ у Београду. Убрзо га је против његове воље узео 
кнез Милош за свог личног бербера и „хирурга“. Издржавши четири 
године, вештим лукавством успео је да побегне од Милошевог преког и 
понижавајућег понашања према њему, те да поново крене на путовање. 
Кад се вратио, после Милошеве абдикације, није се више могао бавити 
„докторлуком“. Умро је у Пожаревцу педесетих година 19. века [6,7].

Тек по окончању Другог устанка, у време владавине кнеза Милоша, 
назиру се први наговештаји организације српског војног и цивилног 
санитета. Уставом из 1838. године налагало се свим градским општинама 
да морају издржавати општинске школоване лекаре и бабице. Први 
лекари су у Србију долазили из Турске, а били су грчке и италијанске 
народности (Константин Александрини, Вито Ромита, Бартоломео 
Куниберт). Кнез Милош је без успеха тражио од Вука Караџића, који је 
тада живео у Бечу и пречанским крајевима, да пошаље неког од лекара и 
апотекара у Србију. Једино је, напустивши студије медицине, већ 1821. 
године прешао у Србију Димитрије Давидовић и био постављен за 
секретара кнеза Милоша, а био је краће време и министар унутрашњих 
дела и министар просвете [8,9].

После одласка Грка и Италијана, преовладавали су лекари из 
Хабсбуршке монархије, међу њима и покоји Србин лекар са територије 
данашње Војводине. Према средини века све је више лекара словенске 
народности: Чеха, Словака, Русина, Пољака [3,10].

У 18. и 19. веку Хабсбуршка монархија је, поред Аустрије и Мађарске 
(Угарске), обухватала широку територију, у чији састав је улазила већина 
словенских земаља: Чешка, Словачка, Галиција, Украјина, Хрватска, 
Далмација, Славонија и територија данашње Војводине [12].

Др Јован Стејић је био први Србин дипломирани лекар у Србији. 
Рођен је у старом Араду, у Банату. Дипломирао је у Бечу 1829. године 
дисертацијом „�e dysenteria“ и одмах дошао у Србију, прво код Јеврема, 
а потом код Милоша Обреновића. Године 1832, после сукоба с кнезом 
Милошем, прешао је у Земун. После Милошеве абдикације вратио се у 
Србију и био постављен за шефа санитета у Попечитељству внутрених 
дела, уместо др Карла Пацека. На том положају су неколико пута били 
узајамно измењивали. Био је и главни секретар Државног совјета. Умро 
је у Београду 1853. године.
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Као начелник санитета, уводио је ред у санитетској служби. 
Надахнут просветитељском идеологијом, још као студент је објавио пре-
вод познатог дела Кристијана Вилхема Хуфеланда, о здравом животу, 
под називом „Макровиотика“. Написао је и објавио и неколико својих 
књига, због чега је и дошао у сукоб са кнезом Милошем. Био је један од 
оснивача Друштва српске словесности [13–15].

Др Нестор Месаровић из Ирига је дошао на Стејићево место кнеже-
вог лекара, када је овај напустио Србију 1832. године. Након три године 
поново се вратио у Земун [3,16].

Др Ђорђе Пантелић (Георгије Пантелин) из Лединаца у Срему је 
дипломирао 1832. у Пешти дисертацијом „�e variola vaccina“. Дело је 
штампано и на српском језику под називом „Торжествено лекарско сочи-
неније о хранителној богињи“. Незадовољан самовољом кнеза Милоша 
и његовим односом према лекарима, напустио је Србију. Постао је вели-
ки борац за српска права у Аустрији. На Мајској скупштини 1848. године 
био је изабран за члана Одбора за израду Статута Српске Војводине. 
Умро је у Заводу за умоболне у Бечу 1859. године. Своју имовину оставио 
је као закладу за издржавање добрих српских ђака [16–18].

Др Максим Николић Мишковићев из Сремских Карловаца је докто-
рирао у Пешти 1834. године и своју дисертацију посветио кнезу Милошу. 
Одмах је прешао у Србију и био постављен за дворског лекара и физику-
са пожаревачког, као и за „главног лекара Великог сердарства подунав-
ског“. По одласку кнеза Михајла био је протеран из Србије, а по повратку 
Обреновића и он се вратио и био распоређен у војни санитет. Оболеле 
војнике од скорбута лечио је паприком. Умро је 1880. године у Београду 
[15,19,20].

Др Јосиф Ребрић из Сремских Карловаца је дошао у Србију 1835, али 
је Вучићевим доласком на власт био протеран из Србије. Међутим, и он 
се вратио у Београд и бавио се приватном праксом. Сродио се са српским 
народом и чак прешао у православље. Умро је у Београду 1878. године 
[16,19].

Др Константин Гадеши из Новог Сада је 1849. године постао први 
варошки физик у Београду. Написао је прва упутства за бабице која су 
остала у рукопису [15,16].

Др Љубомир Радивојевић, рођен у Сремској Каменици, докторирао је 
у Пешти 1840. године. Као велики српски родољуб прешао је у Србију и 
радио у разним местима. Године 1860. се вратио у Каменицу и живео на 
свом породичном имању. Сав свој иметак (70.000 динара у злату) уложио 
је у оснивање задужбине за народно просвећивање. Већ у поодмаклим 
годинама био је добровољац са српском војском на Дрини. Написао је 
две књиге о лечењу повреда („Поученије о видању рана и други повреда“) 
и једну објавио у Београду, а другу у Новом Саду. Написао је и објавио 
1867. у Новом Саду и прву перинатолошку књигу штампану у Војводини 
(„Поученије како се чува и негује здравље женскиња и мале деце“). Као 
просветитељ и народни добротвор био је одликован Орденом св Саве IV 
степена. Умро је у Каменици 1895. године [16,21].
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Др Стеван Мачај је рођен у Будиму. На Пештанском медицинском 
факултету стекао је звање магистра хирургије и бабичлука, а у Ерлангену 
и доктора медицине. У Србију је прешао 1854. године. Био је општински 
лекар у Шапцу, затим физикус у књажевачком и црноречком округу 
(седиште црноречког округа било је у Зајечару). Добио је српско држа-
вљанство. Као приватни лекар у Београду умро је 1886. године и према 
личној жељи сахрањен по српском обреду. Био је личност свестраног 
интересовања. Бавио се геолошким, топографским, антрополошким и 
ботаничким испитивањима источне Србије, књижевним радом, прево-
дилаштвом, историографијом и етнографијом. Био је сарадник у број-
ним листовима и часописима. Своју богату збирку минерала, фосила и 
античког новца поклонио је Народном музеју у Београду и Шабачкој 
гимназији. Био је дописни члан Друштва српске словесности, Српског 
ученог друштва, СЛД и Краљевског мађарског друштва за природне 
науке [22–24].

Удео лекара пречана у оснивању Централне цивилне и војне 
санитетске власти у обновљеној Србији

У Попечитељству внутрених дјела основано је Одјеленије каран-
тинско са санитетом које је било надлежно за здравствену заштиту 
целе земље, народа и војске. За начелника овог одељења поставио је кнез 
Милош др Карла Пацека, указом од 15. марта 1839. године. На челу војске 
је био Главни штаб и за првог доктора Главног штаба био је именован др 
Емерих Линденмајер. Крајем године је др Јован Стејић био постављен на 
место шефа цивилног санитета, уместо др Пацека. Кад је др Стејић био 
постављен за главног секретара Државног совјета, др Пацек је враћен на 
положај начелника санитета и на том положају су они били више пута 
измењивани. За начелника цивилног санитета, после др Стејића, био је 
постављен др Емерих Линденмајер, а потом др Стеван Милосављевић. 
По повратку кнеза Милоша, године 1858, положај шефа војног санитета 
заузео је др Карло Белони и задржао се на том положају све до пензије 
1877. године. Заменио га је др Филип Тајсић [25–27].

Др Карло Пацек (1807–1876), Словак рођен у Угарској, дипломирао је 
у Пешти 1833. године и дошао у Србију. Прво је био окружни физикус у 
Шапцу, затим гардијски лекар у Крагујевцу, а 1837. лични лекар кнеза 
Милоша и дворски лекар. Указом од 15. марта 1839. постаје први шеф 
санитета у обновљеној Србији. Написао је „Правила за чување од колере“, 
а 1839. објавио је Закон о окружним лекарима и физикусима („Пацеков 
закон“). Основао је лекарску читаоницу. Први се у Србији бавио балне-
ологијом и предложио да се воде из неких бања испитају у Бечу. Први је 
у Србији извршио стручну експертизу и балзамовање тела рано премину-
лог Милошевог сина, кнеза Милана. За кнезом Милошем отишао је из 
Србије, а вратио се 1859. године, али се није више бавио медицином, већ 
је био саветник кнеза Михајла. Умро је у Бечу 1876. године [27,28].

102



Др Емерих Линденмајер (1806–1883) је рођен у Ораовици, а одрастао 
у Чакову (Банат). Медицину је дипломирао у Пешти 1832. године дисер-
тацијом из историје медицине о Хипократу. У Србију је дошао 1835. годи-
не. Прво је био лекар „Подрињско Савске команде у Шапцу“, затим лекар 
Гвардејског шпитаља у Београду, лекар гарде у Крагујевцу, а 1839. први 
шеф војног санитета (штабски лекар). Године 1845. постављен је за наче-
лника санитета. Повратком кнеза Милоша 1859. разрешен је дужности и 
стављен на располагање. Дубоко повређен због тог чина, године 1865. је 
на своју молбу био пензионисан. Приликом бомбардовања Београда 
1862. године, на позив Генералштаба, за само један сат је, заједно са др 
Машином, сачинио план санитета у случају рата с Турском. Премда 
пореклом пречански Немац, сродио се са српским народом и заволео га. 
Умро је у Београду 1883. године. Организовао је болничку службу у вој-
ним болницама, а неке је и основао. Први је у болницама увео исхрану на 
порције. Залагао се за унапређење минералних вода у Србији и написао 
више публикација из те области. У пензији је написао и 1876. године 
објавио у Темишвару на немачком језику дело о развоју санитета у 
Србији. Основао је Стални лекарски одбор (касније Главни санитетски 
савет). Започео је планску борбу против сифилиса. Обновио је рад 
лекарске читаонице, израдио је и увео у санитетску праксу бројна упут-
ства, прописе и наредбе. Сматра се једним од главних оснивача српског 
војног и цивилног санитета. Био је командер Ордена Таковског крста, 
дописни члан Цар. Краљ. Бечког лекарског друштва и почасни члан СЛД 
[27,29–31].

Др Павао Поповић је 1904. године био постављен за начелника сани-
тетског одељења у Министарству унутрашњих дела. Рођен је у Великом 
Бечкереку, медицину завршио у Пешти 1880. и 1881. дошао у Србију. 
Ступио је у војну службу и брзо напредовао до чина санитетског пуков-
ника. Учествовао је у српско-бугарском рату 1885/86 и балканским рато-
вима. Године 1891. било је основано је Очно одељење у Општој државној 
болници у Београду, а др Павле Поповић је 13 година вршио дужност 
управника тог одељења [32,33].

Др Мита Николић је, по пензионисању др Павла Поповића, године 
1910. постављен за начелника санитетског одељења у Министарству 
унутрашњих дела. Рођен је у Новом Саду, медицину је завршио у Бечу 
1888. и исте године прешао у Србију. Као срески и окружни лекар обишао 
је целу Србију и увек говорио: „Идем радо, јер и тамо је моја Србија“. 
Умро је 1916. године [16,34,35].

Др Карло Белони (1806–1877), Словак, дипломирао је у Пешти и 1836. 
дошао у Србију. Прво је био лекар Подрињско-савске команде у Чачку, 
затим окружни и варошки физикус у Јагодини. На тражење Чачана 
враћен је у Чачак, а на тражење Београђана 1841. премештен у Београд. 
Био је један од оснивача СЛД. Године 1845. био је постављен за штабс-
доктора (шефа војног санитета у Главном штабу). По повратку кнеза 
Милоша, 1859. године укинут је Главни штаб и установљена Главна војна 
управа и у њој Војносанитетски одсек, па је др Белони био постављен за 
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шефа тог Одсека, а када је 1863. та Управа претворена у Министарство 
војено, др Карло Белони је остао на положају шефа тог одсека. На том 
положају остао је до 1877. године, када је због старости био пензионисан. 
Кратко време после тога умро је у Београду [26,36].

Др Роман Сондермајер, је рођен 1861. у Черновици у Буковини. 
Медицину је завршио у Кракову и био асистент на Хируршкој клиници 
професора Микулића. У Србију је дошао 1899. године и основао 
Хируршко одељење у Београдској војној болници и постао управник те 
болнице. Од 1906. до 1909. и 1912. до 1913. био је начелник Војног саните-
та у Министарству унутрашњих дела. Израдио је нацрт за „Привремену 
санитетску службу“, као основу у предстојећим Балканским ратовима. 
Године 1914. био је постављен за хирурга консултанта при Врховној 
команди српске војске, а 1915. за главног инспектора Санитета оператив-
не војске и позадине. Од 1916. до 1917. био је начелник санитета Врховне 
команде, а од 1919. налазио се на располагању. Године 1919. био је управ-
ник Војне болнице у Новом Саду. Умро је у Београду 1923. године. 
Реорганизовао је и унапредио санитет српске војске на Крфу и у Солуну. 
Цела му је породица учествовала у рату, а млађи син му је погинуо 1914. 
године [37–39].

Лекари пречани словенског порекла: 
Чеси, Словаци, Пољаци и Русини

У Србију су дошли руковођени потребом да словенској браћи 
помогну у судбоносним тренуцима. Многи од њих су остали у Србији до 
краја радног века, па и живота, и одиграли значајну улогу у оснивању и 
раду цивилног и војног санитета. Многи су били добровољци у ослобо-
дилачким ратовима које је Србија водила. Лекари Пољаци су у највећем 
броју стигли у Србију почетком седамдесетих година, после неуспелог 
устанка Пољака против Царске руске власти,

Др Јарослав Кужељ (1846–1928), Чех, дошао је у Србију 1875. Учесто-
вовао је у рату 1877–78. као командир Пољске болнице. Био је окружни 
лекар и управник болнице у Чачку. Оженио се Српкињом и прешао у 
православље. Умро је и сахрањен у Чачку.

Др Седлачек, др Гонсјоровски, др Лонткијевић, др Станишевски, др 
Јасњевски, др Вермински, др Сенкијевић, др Лешчински, др Љубомир 
Селаковић (Leopold Schnеcкеndоrf) који је био срески лекар у Нишу, 
примио српско држављанство и променио име, и још читав низ лекара 
пречана словенског порекла дало је свој допринос српском војном и 
цивилном санитету.

Ђорђе Новаковић (Leopold Ehrlich), рођен у Галицији, служио је као 
хирург у аустријској војсци и дошао у Србију 1820. године. Прешао је у 
православну веру и променио име. Био је први дипломирани хирург у 
Србији [40–43].
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Истакнутији окружни, срески и општински лекари пречани

У настојању да успостави санитетску службу у Србији на тада савре-
мене основе, др Карло Пацек је већ 1839. године објавио закон „Наста-
вленија за окружне лекаре и физикусе“, по узору на аустријско здравстве-
но законодавство. Тим законом је била регулисана плата доктора и 
хирурга (годишње доктор 300, а хирург 200 талира), као и питање округа 
у које ће бити постављани доктори медицине, а у које хирурзи [44].

Др Антон Гродер, је рођен у Бечу, где је и дипломирао медицину и 
1839. године прешао у Србију. Читавог свог радног века био је окружни 
лекар у Шапцу. Истакао се успешним руковођењем у борби против епи-
демије колере.

Др Херман Мајнерт, рођен у Љутомерицама у Чешкој, докторирао 
у Пешти, а у Србију је дошао 1835. године. Био је лекар у Алексиначком 
контумацу, затим лекар кнежеве гарде, па окружни физикус у Крагујевцу 
и Београду.

Франц Будаји, магистар хирургије, акушерства и ветерине из 
Пеште, годинама је вршио дужност окружног физикуса у Ваљеву.

Др Радивој Вукадиновић, рођен у Мошорину, у Шајкашкој, дипло-
мирао у Грацу, од 1889. је био срески лекар у Ћуприји и Београду. 
Основао је Друштво за чување народног здравља и орган друштва, часо-
пис „Здравље“, као и летњиковце за слабуњаву децу у Кошутњаку. 
Заробљен од непријатеља и суђен због „увреде његовог апостолског 
величанства“ био је бачен у заробљенички логор у Нежидеру. Вратио се 
тешко болестан и у душевном растројству умро 1920. године [15,16,31,34].

Др Светислав Симоновић потиче из познате пречанске породице. 
Брат је познатих лекара Радивоја и Милана. Рођен је у Лединцима, у 
Срему, а дипломирао у Бечу. Био је обласни лекар у Подгорици, затим 
дворски лекар на Цетињу, а у Београд је прешао 1893. Био је дворски 
лекар краља Петра Карађорђевића, а када је био основан Медицински 
факултет у Београду, позиван за професора, одбио је тај позив. Умро је у 
Београду [16].

Др Лаза Пачу, рођен у Чуругу, медицину је дипломирао у Берлину и 
од 1881. био општински лекар и шеф општинског санитета у Београду. 
Премда лекар, био је врстан финансијски стручњак: управник монопола 
и три пута министар финансија, државни саветник и комесар Народне 
банке Србије. Умро је у Врњачкој Бањи 1915. године [16].

Борба против епидемијских заразних болести

У 18. и 19. веку велики део Европе често су захватале епидемије куге 
и колере. У Србију су се шириле преко Турске. Поред куге и колере, 
јављале су се и епидемије великих богиња, а у неким крајевима владао је 
ендемски луес. У 18. веку владале су у Србији три велике епидемије куге: 
1700, 1719–1720. и 1739. године.
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Кнез Милош је предузео све мере опрезности и предохране да спре-
чи продор куге у Србију. Били су подигнути карантини на главним гра-
ничним улазима и основан је санитетски кордон дуж турске границе. Био 
је позван др Карло Нађ из Земунског контумаца као главни експерт, а као 
саветници сарађивали су др Пацек, др Линденмајер и др Куниберт [45].

Др Карло Нађ рођен је у Сегедину, а био је лекар Земунског конту-
маца. У Србију је дошао 15. августа 1837. године. Кнез Милош му је дао сву 
моћ и власт и упутио га у Јагодину, где се куга прво појавила. Епидемија 
је заустављена за три ипо месеца, а др Нађу је указана захвалност у 
Новинама српским [46].

Кроз Србију је прохујало пет епидемија колере: 1831, 1836, 1848, 1849. 
и 1855. године.

Др Јован Стејић је 1831. године објавио „Поученије“ о колери, др 
Карло Пацек је 1836. године објавио „Правила како се ваља од колере 
чувати...“, а исте, 1836, је аустријски војни лекар, др Павле Јовичић напи-
сао „Упутство о колери“. Кнез Милош је забранио сва та „правила“ и 
препоручио „свој лек“ [15,16,31].

Лицеј и Велика школа

Године 1808. у Београду је основана Велика школа. Оснивачи су 
били Доситеј Обрадовић из Чакова у Банату и Иван Југовић (Јован 
Стејић), син свештеника из Сомбора. Школа је престала са радом 1813. 
године.

Гимназију у Београду основао је 1830. године Димитрије Исаиловић 
из Даља. Школа је 1833. године била пресељена у Крагујевац и 1838. 
унапређена у Лицеј, који је 1839. пресељен у Београд. Године 1840. био је 
враћен у Крагујевац, а Указом кнеза Михајла од 1841. за стално је био 
враћен у Београд и смештен у конак кнегиње Љубице. Први професори 
били су пречани: Атанасије Теодоровић, Петар Радовановић и Јован 
Стерија Поповић. Године 1836. Лицеј је смештен у Капетан Мишино здање 
и претворен у Велику школу са три факултета: Филозофски, Правни и 
Технички. Међу првим професорима природних наука на Лицеју и 
Великој школи значајно место заузимали су лекари пречани [47].

Др Вук Маринковић је рођен је у Новом Саду. Медицину је дипломи-
рао у Пешти 1830. године и радио као лекар у родном граду. Године 1849. 
прешао је у Београд за професора физике на Лицеју. У два мандата био је 
ректор. Објавио је прве уџбенике из природних наука у Србији: „Начела 
физике“, „Геометрија“, „Јестаствена повестница“. Умро је у Београду 1859. 
године [15,48].

Др Ђорђе Мушицки је рођен у Ђурђеву, у Шајкашкој. Докторирао је 
1837. године у Павији и исте године прешао у Србију за лекара у 
Алексиначком контумацу. Био је лични лекар Кнеза Милоша у Београду 
и професор физике у Лицеју. Одласком Кнеза Милоша напустио је 
Србију и радио у Сентомашу (данас Србобрану), затим Земунском и 
Бродском контумацу, где је и умро 1887. године [15,16,49,50].

106



Др Ђока Јовановић је рођен у Иригу, у Срему. Похађао је природњач-
ки одсек Велике школе у Београду, а медицину је дипломирао у Паризу 
1889. године. Од др Лазе Докића преузео је Катедру зоологије на Великој 
школи, а био је и војни лекар. Од 1900. је био управник Врњачке бање, 
где је и умро. Био је истакнут зоолог, палеонтолог, антрополог и геолог. 
Објавио је више књига из области природних наука [37].

Др Милан Јовановић Морски је рођен у Јарковцу у Банату. Медицину 
је студирао у Бечу, а дипломирао у Лајпцигу 1867. године. Био је профе-
сор хигијене и судске медицине на Великој школи, а дијететике на Вишој 
женској школи и Богословији. Незадовољан због тога што није био 
изабран за редовног професора напустио је Београд и од 1871. до 1875. 
био приватни лекар и управник Реалке у Новом Саду. Године 1875. је 
прешао у Црну Гору и прво био општински лекар у Херцег Новом, а од 
1876. до 1878. дворски лекар кнеза Николе на Цетињу. Године 1878. укр-
цао се на брод „Хелиос“ Лојдове компаније и четири године пловио по 
Далеком Истоку (Индија, Цејлон, Хонг Конг, Кина), одакле је слао своје 
утиске са путовања. По повратку у Србију био је лекар на изградњи 
пруге, затим лекар среза Врачар и општине Београд, а 1888. је био поста-
вљен за редовног професора хигијене на Војној академији. Предавао је и 
на Вишој женској и Учитељској школи. Изненада је умро у Београду 1896. 
године. Поред путописа објављивао је и стручне чланке, а објавио је и 
уџбеник „Хигијена“. Био је члан Српског ученог друштва, а потом Српске 
краљевске академије [16,37,51].

Др Јанко Шафарик, Словак рођен у Мађарској, докторирао је 1838. у 
Бечу. У Прагу је изучавао славистику, а од 1840. до 1843. био је практични 
лекар у Новом Саду. Те године је прешао у Београд и био постављен за 
професора физике, а потом опште и националне историје на Лицеју. 
Сакупљао је и чувао старе рукописе и новац, а читаве 22 године је упра-
вљао Народним музејом у Београду. Умро је у Београду 1876. године. Био 
је члан Српског ученог друштва и Државног савета, као и председник 
Српске краљевске академије наука [15,43,52].

Др Јован Валента (1826–1887), Чех, рођен у Прагу, где је и дипломи-
рао 1849. године, а 1852. је са породицом дошао у Србију и био постављен 
за физикуса у Јагодини, затим у Смедереву, па у Руднику, да би 1867. пре-
шао за управника Опште државне болнице у Београд. Године 1874. поста-
вљен је за професора јестаственице, а по одласку др Милана Јовановића 
Морског и за хонорарног професора хигијене на Великој школи у 
Београду. Премештен је 1882. године за окружног физикуса у Пироту, а 
након четири године био пензионисан и наставио да живи у Београду. 
Објавио је велики број чланака о хигијенским приликама у Београду и 
Србији, као и превод са чешког књиге др Кодима „Наука о чувању здра-
вља“, коју је посветио „своме народу српском“, са којим се саживео. 
Учествовао је у српским ослободилачким ратовима 1876–1878. и 1885. био 
је члан Српског ученог друштва, почасни члан Друштва чешких лекара и 
један од оснивача Српског лекарског друштва. Умро је у Београду, где је 
и сахрањен [53,54].
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Др Јосиф Панчић (1814–1888) је рођен у селу Угрине код Брибира, у 
хрватској приморској породици. Основну школу је завршио у Госпићу, 
гимназију у Ријеци, филозофски факултет у Загребу, а медицински у 
Пешти 1842. године, дисертацијом о систематици биљака („Taxilogia 
botanica“). Краће време је био практични лекар у Будиму, а затим у 
Банату. Годину дана је слушао предавања из ботанике на универзитату у 
Бечу и тамо се упознао са Вуком Караџићем, који га је упутио у Србију, 
где ће имати прилике да изучава биљни свет. Стигао је 1846. и читаву 
годину дана изучавао биљке у околини Београда, чекајући намештење. 
О резултатима овог истраживања је објавио књигу. Године 1847. је добио 
место окружног физикуса у Јагодини, затим у Крагујевцу, а када је 1853. 
на Лицеју у Београду била основана Катедра јестаственице др Панчић је 
био постављен за контрактуалног професора зоологије, ботанике, мине-
ралогије са геологијом и агрономије. Кад је 1863. Лицеј прерастао у 
Велику школу, био је преведен у звање редовног професора за исте пред-
мете. Године 1864. објављен му је први уџбеник Јестаственица за учени-
ке Велике школе. На својим научним путовањима открио је и описао око 
5.000 нових биљних врста централног Балкана. Својим бројним науч-
ним радовима, објављеним у земљи и иностранству, стекао је глас вели-
ког ботаничара, научника и педагога. Шест пута је био биран за ректора 
Велике школе. Био је и члан Државног савета. Српска академија наука га 
је 1887. године изабрала за свога првог председника. Био је редовни члан 
Српског ученог друштва, дописни члан Југославенске академије наука у 
Загребу и бројних других научних друштава. Био је одликован Орденом 
Св. Саве и Таковског крста [15,21,53,55].

Српско лекарско друштво

После неуспелог покушаја др Аћима Медовића и др Јована Валенте 
за стручним окупљањем лекара у Србији 1868. године, 22. априла 1872. 
године (стари календар) уследила је иницијатива тада младог и агилног 
лекара  др Владана Ђорђевића. У предвечерје празника св. Велокомуче-
ника Георгија окупило се 14 београдских лекара и договорили су се да се 
оснује Српско лекарско друштво, а слава Друштва да буде Ђурђевдан. Као 
оснивачи спомињу се ови београдски лекари: др Аћим Медовић, др 
Карло Белони, др Јован Машин, др Ђорђе Клинковски, др Јован Валента, 
др Панајот Папакостопулос, др Јосиф Холец, др Бернард Брил, др Сава 
Петровић, др Јулиус Ленк, др Марко Полак, др Владан Ђорђевић, др 
Петар Остојић и зубни лекар Илија Ранимир. Њима су се касније при-
дружили тада одсутни др Јосиф Панчић и др Младен Јанковић. Тако је 
број оснивача био 16, од тога 11 пречана, а како нису имали званично 
одобрење за окупљање, овај скуп су назвали „Претходни“. Устав Друштва, 
који су сачинили др Владан Ђорђевић и др Јован Валента, потписали су 
тек на „Шестом претходном састанку“ сви оснивачи и упутили га 
Министру унутрашњих дела на одобрење. По одобрењу (8. јуна) уследио 
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је 22. јула 1872. први званични „Главни састанак“ Српског лекарског 
друштва на којем се друштво конституисало и изабрало управу: претсед-
ник др Аћим Медовић, секретар др Владан Ђорђевић и заменик др Петар 
Остојић. Тада је извршен и избор редовних и дописних чланова 
Друштва. На прослави 25. годишњице постојања Друштва, 22. јула 1897. 
у Српском архиву била је објављена позната слика деветорице оснивача.

Први број Српског архива за целокупно лекарство, стручно-стале-
шког гласила Српског лекарског друштва, појавио се две године након 
оснивања Друштва, такође на иницијативу др Владана Ђорђевића. 
Деценију касније, 1895. године, изшао је први број преуређеног издања 
часописа, а главни уредник је био др Милан Јовановић Батут [56–58].

Др Аћим Медовић (1815–1893). Пољак, Јоахим Медовић рођен је у 
Подвизову у Галицији, а 1841. године је промовисан за доктора медицине 
и хирургије и магистра породиљства у Бечу. Већ следеће године је дошао 
у Србију и био постављен за окружног физикуса у Пожаревцу. Три годи-
не касније додељено му је српско држављанство, а судећи према неким 
његовим записима чини се и да је примио православну веру. Године 1847, 
на захтев Министарства унутрашњих дела, скромним средствима успеш-
но је извршио испитивање голубачке мушице и епизоотије коју је она 
узроковала у северозападној Србији, а 1852. је био премештен у Београд 
и постављен за секретара у Санитетском одељењу Попечитељства 
внутрених дела, те у том својству учествовао у припреми многих сани-
тетских прописа („Правила за калемљење богиња“, „Решење о дужности-
ма окружних лекара“, „О оснивању лабораторије у Санитетском одељењу“ 
и др.). Године 1847. био је изабран за дописног члана Друштва српске 
словесности, а 1864. за редовног члана Српског ученог друштва.

Његова иницијатива, заједно са др Валентом, да се 1868. оснује 
Удружење српских лекара, није успела, али када јој се 1872. придружио др 
Владан Ђорђевић основано је Српско лекарско друштво, а др Аћим 
Медовић је био изабран за првог председника Друштва. Међутим, због 
сукоба са др Машином, већ наредне године Медовић је дао оставку.

Учествовао је у свим српским ослободилачким ратовима, углавном 
тако што је организовао резервне болнице за збрињавање рањеника. 
Године 1865. био је изабран за хонорарног, а 1879. за редовног професора 
Судске медицине и Хигијене на Великој школи у Београду, а држао је и 
курсеве из мале хирургије за „изучене бербере“. Објавио је велики број 
стручних медицинских публикација, међу којима се посебно истичу: 
уџбеник „Судска медицина за правнике“ (Београд, 1865) и уџбеник за 
јавну хигијену под називом „Санитетска полиција“ (Београд, 1871). За 
члана Главног санитетског савета Краљевине Србије био је изабран 
1881, а за почасног члана Српске краљевске академије 1892. године. На 
свој лични захтев био је пензионисан 1881. године у 66. а у 79. години 
живота је умро у Београду [21,59,60].

Др Јован Машин (1820–1884) рођен је у варошици Ловиц у Чешкој, а 
медицинске студије, са дипломом доктора медицине и магистра хирур-
гије и породиљства, завршио је у Бечу. У Србију је дошао 1852. године, 
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примио српско држављанство и био постављен за окружног физикуса у 
Ваљеву, где се истакао у сузбијању епидемије колере, па је 1853. био пре-
мештен за градског физикуса у Београд. Године 1862. био је изабран за 
члана Друштва српске словесности, а 1864. за члана Српског ученог 
друштва. Као угледан лекар и грађанин био је пратилац кнеза Михајла у 
Цариград, кад је кнез ишао да изрази султану захвалност за исељење 
турских гарнизона из градова у Србији, а учествовао је и у српско-тур-
ском рату 1877–78. године. Отац је инжењера Светозара Машина, првог 
мужа Драге Машин, касније краљице Драге Обреновић. Његов други 
син, ђенералштабни мајор Александар Машин, био је активни учесник 
у Мајском преврату 1903. године.

Др Јован Машин, цењен и поштован у народу, остао је да живи у 
Београду и по одласку у пензију. У Београду је умро и сахрањен. Био је 
један од оснивача Српског лекарског друштва и његов први потпредсед-
ник [37,53,61].

Др Јосиф Холец (1835–1898). Чех, рођен у варошици Туржи, медици-
ну је похађао у Бечу и Прагу, а дипломирао у Бечу 1861. и већ крајем исте 
године прешао у Србију. Прво је био срески лекар у Параћину, затим 
окружни физикус у Крушевцу, а 1866. је ступио у војну службу и прво био 
трупни лекар, а затим лекар Унутрашњег одељења Војне болнице у 
Београду и од 1873. њен управник. Активно је учествовао у сва три рата 
које Србија водила у 19. веку и за своје заслуге био одликован бројним 
ратним одликовањима, међу којима се посебно истиче Орден Таковског 
крста.

Био је један од оснивача Српског лекарског друштва и активан члан 
Друштва до краја живота. Пензионисан је 1897. године и умро је у 
Београду [37,53, 62].

Др Ђорђе Клинковски (1827–1905). Пољак, рођен у селу Војкову у 
Галицији. Дипломирао је 1856. у Бечу са титулом доктора медицине и 
хирургије и магистра опстетриције исте године дошао у Србију. Био је 
распоређен за физикуса у Алексинцу. Када је 1862. примио српско држа-
вљанство прешао је за градског физикуса у Београд. Године 1881. био је 
постављен за управника Београдске душевне болнице, а 1885. изабран за 
начелника санитета у Министарству унутрашњих дела. Пензионисан 
је по сопственој молби и надаље је радио у својој приватној ординацији 
у Београду. Посебно се бавио лекарском праксом дечјег узраста, што је у 
то време била реткост.

Један је од оснивача, 10 година потпредседник и 4 године претсед-
ник Српског лекарског друштва. Умро је у Београду [25,63].

Др Младен Јанковић (1831–1885). Пречански Србин, рођен је у 
Кањижи у Банату. Медицински факултет завршио је у Пешти 1856. годи-
не и одмах прешао у Србију. Прво је био окружни физикус у Крушевцу, 
затим у Јагодини, па у Крагујевцу, а 1865. је премештен за физикуса 
Управе града Београда. Наредне године је успешно сузбио епидемију 
колере у Шапцу и Параћину и био постављен за управника „Дома за с ума 
сишавше“ и на том положају се задржао 16 година. Реорганизовао је рад 
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у Београдској душевној болници према модерним европским стандарди-
ма. Уклонио је средства за насиље над душевним болесницима и пред-
ложио да се уведе свештеник у особље болнице. На почетку Другог срп-
ско-турског рата руководио је болничком службом у Ћуприји. Године 
1884. био је постављен за вршиоца дужности начелника санитета у 
Министарству унутрашњих дела.

Један је од оснивача и, од 1873, читавих 8 година председник Српског 
лекарског друштва. Умро је у Београду од последица упале плућа у 56. 
години живота [21,64,65].

Др Јулијус Ленк је рођен у Шопрону (Угарска) 1836. године, завршио 
је фармацију и медицину у Бечу, па је 1866. прешао у Србију и био варош-
ки и срески лекар у разним местима. Године 1869. је прешао у војну служ-
бу, па је у Првом српско-турском рату био је командир одељења Тимочке 
дивизије, а у Другом српско-турском рату командир Треће пољске бол-
нице Моравског корпуса. Био је један од оснивача Српског лекарског 
друштва. Дуго је боловао и лечио се у иностранству, па је оптерећен 
трошковима лечења у великој оскудици умро у Београду 1882. године 
[21,66].

Др Бернард Брил, Јевреј, рођен је 1833. године у Словачкој, у месту 
Хлош. Од 1885. имао је приватну лекарску ординацију у Београду. 
Учествовао је у Другом српско-турском рату (1878) и у српско-бугарском 
рату (1885), када је био одликован Орденом Таковског крста. После рата 
је поново радио у својој ординацији, а био је и дворски лекар последњих 
Обреновића. Умро је у Београду 1905. године и сахрањен је на Јеврејском 
гробљу. Био је један од оснивача Српског лекарског друштва [21,67].

Илија Ранимир (1821–1901), зубар. Рођен у Избишту у Банату, 
основну школу завршио у Вршцу, гимназију у Кечкемету, а „стручне 
науке потребне за зубно лекарство“ у Грацу 1847. године. Није био доктор 
медицине, већ виши хирург са магистеријем зубарства. По окончању 
студија вршио је зубарску праксу у више земаља и градова (Русија, 
Влашка, Солун, Цариград, Смирна, Јерусалим и Вршац). Године 1868. је 
дошао у Београд и убрзо стекао велики углед.

Један је од оснивача Српског лекарског друштва, а 1901. године био 
је изабран за почасног члана. Исте године је умро у Београду. Пре тога је 
заједно са супругом основао фонд Илије и Катарине Ранимир, којим су 
преко 800.000 динара и плац у ул. Краљице Наталије завештали Српском 
лекарском друштву за зидање лекарског дома и стипендирање сиромаш-
них студената [68–70].

Медицински факултет у Београду

Још је 1876. године др Јосиф Панчић указао на потребу оснивања 
Медицинског факултета у Београду. Том ставу је допринела и чињеница 
да је 1881. године Општинска болница на Палилули била унапређена у 
Општу државну болницу, у којој су била основана посебна специја-
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листичка болничка одељења, као и то што је 1898. Велика школа била 
подигнута на степен Универзитета. С обзиром да је о томе већ опшир-
није писано од стране других аутора, овде ће бити побројана имена само 
најзначајнијих лекара пречана, који су учествовали у оснивању и првим 
годинама рада Медицинског факултета [71,71,73]. 

Проф. др Милан Јовановић Батут је рођен у Сремској Митровици 
1847, гимназију је похађао у Сремској Митровици, Панчеву и Сремским 
Карловцима и матурирао у Осијеку, а медицину је завршио у Бечу 1878. 
године. Био је један од главних иницијатора за оснивање Медицинског 
факултета, један од двојице првих редовних професора и први декан 
Медицинског факултета основаног 1921. године [74,75].

Проф. др Војислав Субботић је рођен у Новом Саду 1859. године. 
Медицину и специјализацију из хирургије завршио је у Бечу 1881. годи-
не. Такође је био један од иницијатора за оснивање Медицинског факул-
тета и поред Батута један од двојице првих редовних професора и први 
продекан Медицинског факултета [38,71,73].

Проф. др Ђорђе Јоанновић је рођен у Бечу, али је пореклом из 
Беодре у Банату. Медицински факултет је завршио у Бечу 1895. године и 
одмах започео да ради на тамошњем Институту за патолошку хистоло-
гију и морфологију. Већ 1896. је био изабран за асистента и напредовао 
све до звања редовног професора. Одазвао се на позив оснивача 
Београдског медицинског факултета, проф. др Милана Јовановића 
Батута и проф. др Војислава Субботића и прешао у Београд за редовног 
професора опште патологије и специјалне патолошке анатомије. 
Основао је први Патоанатомски институт у Србији [71,73].

Проф. др Михајло Петровић је рођен 1863. године у Горњем 
Карловцу у Хрватској. Гимназију је завршио у Београду, а медицину у 
Бечу. Као ђак др Војислава Субботића сматра се „првим чисто српским 
хирургом“. (Првим хирургом који је специјализацију завршио у Србији.) 
Изабран је за ванредног професора, шефа Катедре и управника Хируршке 
пропедевтичке клинике Медицинског факултета у Београду [60,71].

Лекари пречани у српским ослободилачким ратовима 
19. и 20. века

Крајем 19. и почетком 20 века Србија је водила низ ратова за осло-
бођење и осамостаљење:

1876. до 1878. – Први и Други српско-турски рат
1885. до 1886. – Српско-бугарски рат
1912. до 1913. – Балкански ратови
1914. до 1918. – Први светски рат
У српским ослободилачким ратовима учествовао је знатан број 

лекара пречана. Неке од њих су ратна дешавања затекла на служби у 
Србији, јер су већ раније из различитих побуда, претежно патриотских, 
дошли да својим стручним радом и знањем помогну оснивању и раду 
раног српског санитета.
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Други су, као добровољци, кад се ратни вихор развио над Србијом, 
дошли и ставили се на расположење војном санитету, да би, жртвујући 
своје здравље и животе, помогли својој сабраћи у њиховој праведној 
борби [34,76].

Лекари пречани затечени ратним дешавањима на положајима 
у српском грађанском санитету

Адам др Фердинанд, Чех. Прво је радио у Чешкој, а од 1913. је 
општински лекар у Пироту. Био је амбулантни лекар у Првом светском 
рату. Лечећи болеснике оболео је од пегавца и умро у Пироту 1915. године

Анђелковић др Иларион из Панчева био је градски физикус у 
Београду.

Бељански др Светозар из Госпођинаца у Бачкој, као општински 
лекар у Свилајнцу је 1915. године доспео у бугарско заробљеништво, а 
вратио се болестан и 1921. умро.

Бота др Павле, рођен у Оршави, прво је био физик у Великом 
Бечкереку, а од 1886. физик Округа крушевачког и управник Врњачке 
бање. У ратовима је био управник свих резервних болница у Крушевцу. 
Године 1913. је прележао пегавац, а под непријатељском окупацијом 1916. 
године је напрасно умро приликом једне операције.

Булић др Васа из Борова у Срему, као окружни физикус смедеревски 
учествовао је у српско-турским и српско-бугарском рату. Умро је у 
Београду 1893. године.

Винавер др Аврам Јосиф, Пољак, био је приватни лекар у Шапцу и 
Бањи Ковиљачи. Учествовао је у балканским и Првом светском рату. У 
Ваљеву је преболео рекуренс и оба тифуса, а умро је у Ђевђелији од 
последица маларије.

Влајић др Живан из Баваништа у Банату, радио је у Великом 
Градишту и Власотинцу, а учествовао је у балканским ратовима и у 
Првом светском рату, када је оболео од пегавца и умро у Алексинцу 1914. 
године.

Вукадиновић др Радивој из Мошорина је био окружни лекар у раз-
ним местима, накратко у Македонији, а затим у Ћуприји. Основао је 
„Друштво за чување народног здравља“ и прве санаторијуме за слабуња-
ву децу у Србији. Заробљен од непријатеља био је стављен на велике муке 
у злогласном заробљеничком логору Нежидер, па када се тешко болес-
тан вратио, умро је 1920. године.

Вучетић др Никола из Катановца у Банији је радио прво у Сремској 
Митровици, а затим у Шапцу и као приватни лекар у Београду. У Првом 
светском рату био је управник војних болница у разним местима. Умро 
је у Београду 1942. године.

Вучетић Прита др Марија из Селеуша код Панчева, прва Српскиња 
која је завршила медицину, радила је као приватни лекар у Београду, а од 
1914. до 1915. била је лекар Резервне болнице у Крагујевцу и Нишу. Након 
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повлачења са српском војском преко Албаније радила је у Швајцарској и 
Француској, а од 1920. у Армијској војној болници у Београду. Умрла је у 
Београду 1954. године.

Даниловић Нађ др Фрања из Ечке није био лекар, већ патрон хирур-
гије и радио је као лекарски помоћник у Књажевачкој и Јагодинској 
окружној болници. Када је прешао у војну службу, радио је као лекарски 
помоћник, али и самостално у болницама и амбулантама по разним мес-
тима. Као пензионер учествовао је у балканским и Првом светском рату, 
а умро је у Лапову од пегавца 1915. године, на положају управника 
Резервне војне болнице.

Димитријевић др Сава из Панчева, физикус Округа панчевачког, у 
Првом и Другом српско-турском рату са необичним пожртвовањем је 
указивао помоћ. Умро је у Пожаревцу 1898. године.

Добри др Петар из Баје, физик Округа неготинског, затим врањског 
и моравског, био је трупни лекар у српско-бугарском рату.

Ђукић др Пера из Панчева, гинеколог и секундарни лекар у Општој 
државној болници у Београду, учествовао је у свим српским ратовима, од 
1912. до 1918. године.

Ђурић др Александар Чича из Велике Писанице (Хрватска), служио 
је као општински лекар у многим местима у Хрватској, а као пензионер 
прешао је у Србију и за време српско-турског рата био лекар Среза 
параћинског. Радио је и на сузбијању колере, а лечећи болеснике у 
Ђевђелији оболео је од пегавца и умро 1915. године.

Јанковић др Милутин Мића из Старе Паланке у Бачкој био је срески 
и општински лекар у разним местима, а учествовао је у балканским и 
Првом светском рату. Преболео је рекуренс и био заробљен, те пребачен 
у логор, где је 1916. у Прагу окончао себи живот вешањем.

Јанковић др Младен из Старе Кањиже, физик Округа крагујевачког, 
управник Душевне болнице у Београду, један од оснивача и председник 
Српског лекарског друштва, вршилац дужности начелника санитета у 
Министарству унутрашњих дела, учествовао је у Другом српско-турском 
рату. Умро је у Београду 1885. године.

Лешчински др Михајло из Галиције, служио је у Србији као војни 
лекар у разним местима. Доспео је у бугарско заробљеништво и у 
Софијској болници умро од пегавца 1918. године

Максимовић др Максим Ердељац из Самошујвара у Ердељу, за време 
српско-турског рата био је упућен од Црвеног крста у Србију, где се оже-
нио Српкињом и остао да живи. Служио је у разним местима, а умро је у 
Ужицу 1917. године од упале плућа.

Марић др Димитрије из Рајева Села у Славонији, као општински 
лекар у Параћину и Крушевцу учествовао је у балканским ратовима. 
Умро је у Београду 1915. године.

Михајловић др Хранислав Бранко из Српског Елемира у Банату, 
срески лекар у Голупцу, учествовао је у свим ратовима које је водила 
Србија. Умро је у Волосу 1918. године.
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Михел др Едуард, Чех, завршио је гимназију у Београду, а медицину 
у Бечу. Радио је у Општој државној болници у Београду. Био је упућен на 
изучавање патологије и судске медицине у Беч, а по повратку је био про-
сектор Опште државне болнице. Био је и члан Главног санитетског саве-
та. На дужности је, као санитетски мајор, лечећи болеснике оболео од 
пегавца и умро у Паланци 1915. год.

Николајевић др Светислав из Нове Градишке (Славонија), од 1906. 
је био приватни лекар у Београду. У Првом светском рату службовао је у 
Ваљеву и Крушевцу, где је као реконвалесцент од рекуренса лечио оболе-
ле од пегавца, оболео и умро 1915. године.

Николић др Мита из Новог Сада је служио као општински и окруж-
ни лекар у многим местима. Од 1910. је био на положају начелника сани-
тета у Министарству унутрашњих дела. За време евакуације, тешко 
болестан, умро је у Крушевцу 1916. године.

Николић П. Бранко из Михаљеваца у Срему, апсолвент медицине, 
пре балканских ратова ступио је у санитетску службу у Горњем Милановцу. 
У балканским ратовима је служио у Лозници, а у Првом светском рату у 
Крушевцу, где је оболео од пегавца и умро 1915. године.

Новаковић др Милан из Беочара у Банату, општински лекар у 
Шапцу, учествовао у српско-бугарском рату, а умро је у Шапцу 1898. 
године.

Новаковић др Станислав из Новог Сада, општински лекар у 
Обреновцу и Београду, учествовао је у свим ратовима и лечећи оболеле 
од пегавца и сам га је преболео. Умро је у Београду 1924. године.

Обрадовић др Младен из Великог Бечкерека, физик Округа смеде-
ревског.

Пајић др Петар из Сремске Митровице, у Првом светском рату 
прешао је преко Албаније и учествовао на Солунском фронту. Умро је као 
санитетски пуковник 1936. године.

Петровић др Душан Дикер из Земуна, као лекарски помоћник прво 
је радио у Општој државној болници у Београду, а затим као општински 
лекар у разним местима. Учествовао је у свим ратовима од 1912. до 1919, а 
умро је у Зајечару 1947. године.

Петровић др Рада из Парага у Бачкој, учествовао је у српско-тур-
ским ратовима. Умро је као срески лекар у Аранђеловцу 1877. године.

Петровић др Ђока из Сремске Митровице, лекар у Лесковцу, 
Паланци и Ваљеву и посланик у Народној скупштини, учествовао је у 
свим српским ослободилачким ратовима, а умро је у Крушевцу 1915. 
године од пегавца. Сахрањен је у Београду.

Поморишац др Душан из Вршца, радио је у Београду као практични 
лекар за дечје болести. Био је управник резервних болница у балкан-
ским и Првом светском рату у Београду и Ваљеву, где је оболео од пегав-
ца и умро 1915. године.

Попер Самуило, Словак, премда није био дипломирани лекар радио 
је самостално у многим местима. У Србију је дошао пред сам српско-
бугарски рат, па иако већ у одмаклијим годинама, за време балканских 
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ратова радио је у Војној болници у Лесковцу. Преболео је пегавац 1914, 
али изнурен од болести и даље је лечио болеснике и рањенике у 
Јагодини, где је са знацима сепсе умро 1918. године.

Поповић др Иван из Старог Бечеја, службовао је прво у Јужној 
Србији (Македонија), а од 1905. као срески лекар у Ужицу и Параћину. У 
балканским ратовима био је трупни лекар Трећег пешадијског пука

Поповић др Павао из Великог Бечкерека, као физик радио је прво у 
Чачку, а касније дуго година био шеф Очног одељења Опште државне 
болнице у Београду. Једно време је био начелник санитета у Министарству 
унутрашњих дела.

Попс др Самуило, Пољак, од 1865. је, као лекарски помоћник, слу-
жио у Душевној болници у Београду, а затим је читавих 35 година био 
општински лекар у Београду. У ратовима 1876–1878. и 1885. био је лекар 
пољских болница. Био је и председник Београдске јеврејске општине. 
Умро је у Београду 1914. године.

Стефановић др Светислав из Новог Сада је после промоције слу-
жио у Београду, а учествовао је у ратовима од 1912. до 1918. Стрељан у 
Београду 1944. године.

Тодоровић др Илија из Сурчина у Срему је учествовао као лекарски 
помоћник у руско-јапанском рату, а затим је био срески лекар и управ-
ник болнице у Књажевцу. У балканским ратовима је са својим болнича-
рима одлазио у прве борбене редове, а у Првом светском рату је учество-
вао у борбама од Цера до Колубаре. Лечећи болеснике од пегавца у 
Пољској болници Тимочке дивизије и сам је оболео и 1915. и умро у 
Нишкој окружној болници. Примио је бројна ратна одликовања.

Туроман др Светислав из Новог Сада је, одслуживши војни рок у 
Београду, радио у Старим Бановцима и Старој Пазови у Срему. Избијањем 
рата био је спроведен у казамате града Коморана и осуђен на смрт, али 
је био само интерниран. Умро је у Земунској болници 1921. године од 
можданог удара.

Феликс др Игњат, Чех, провео је 23 године у разним градовима као 
срески лекар, а учествовао је у рату 1885. године. Три сина су му погинула 
у Првом светском рату. Умро је у Београду 1918. године.

Хадија др Ђура је био срески лекар у Лесковцу. У балканским рато-
вима је био управник Војне болнице у Пироту, а после рата народни 
посланик.

Холец др Јосиф, Чех учествовао је у свим ратовима. Умро је у 
Београду 1898. године.

Шрага др Драгољуб из Румуније, дошао је у Београд 1893. и био први 
шеф ОРЛ одељења Опште државне болнице. У балканским и Првом 
светском рату био је управник војних болница у Београду и Нишу. 
Прешао је у православље, а умро је 1915. године у Нишкој Бањи.

Шренг др Ервин из Галиције, лекар Рудолфове болнице у Бечу, сту-
пио је у српску војску 1877. као добровољни лекар и вратио се у Беч по 
завршетку рата. Године 1879. за стално је ступио у српску војску и био 
лекар на Одељењу за унутрашње болести Београдске војне болнице. 
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Године 1912. је у Сењском руднику био управник болнице и тамо је 1913. 
сузбио колеру. Умро је од пегавца 1915. године.

Колико је до сада познато, 45 лекара пречана је учествовало у срп-
ским ослободилачким ратовима, јер су у мирнодопским приликама већ 
били на служби у Србији, па су их ратна дешавања затекла на њиховим 
радним местима [16,34,77,78].

Лекари пречани добровољци у српским 
ослободилачким ратовима

Андрејевић др Коста из Нових Карловаца (Сасе) у Срему је радио у 
Ковину, а као добровољац је прешао у Србију и учествовао у Другом срп-
ско-турском рату. Остао је да живи у Србији и умро је у Београду 1905. 
године.

Арновљевић др Светозар из Мокрина у Банату, прекинуо је студије 
и као добровољац учествовао у оба српско-турска рата, када је дипломи-
рао служио је 17 година у Бугарској. Вратио се у Србију 1902. и у балкан-
ским ратовима био шеф Војне болнице у Ваљеву и Војне станице у 
Обреновцу. Умро је у Београду 1926. године.

Барако др Гавра из Новог Сада је радио у Томашевцу (Банат), а затим 
у Каћу (Бачка). Као припадник хрватске домобранске војске био је на 
Дрини заробљен од српске војске и добровољно се јавио за рад у српским 
болницама. Прво је радио у ваљевској болници, затим у Крушевцу, где је 
преболео рекуренс, а касније је оболео и од пегавца, те и сам болестан, 
лечећи оболеле умро 1915. године. оставио је за собом жену и двоје деце.

Благојевић др Никола из Шида је био добровољац у балканским 
ратовима и у Првом светском рату на Солунском фронту. Умро је у Шиду 
1930. године, као општински лекар.

Богдановић др Александар из Великог Бечкерека је, након што је 
више година радио у Вршцу, учествовао као добровољац у Другом срп-
ско-турском рату и свим будућим ратовима. Остао је у Србији и умро је 
у Крагујевцу 1924. године.

Брановачки др Евгеније Ђена из Сенте, прекинуо је студије медици-
не у Бечу и као добровољац дошао у Србију. За време ратова 1876. до 1878. 
провео је као лекарски помоћник, а када је дипломирао поново се вратио 
у Србију и учествовао у свим будућим ратовима. Године 1915. је у Ваљеву 
оболео од пегавца и исте године умро у Нишкој Бањи.

Букинац др Ђорђе из Старог Футога (Бачка) је, као добровољац, из 
Бања Луке, где је радио, учествовао у Другом балканском рату.

Величковић Свињарев др Миладин из Старог Бечеја, гинеколог-аку-
шер у Новосадској болници, а од 1919. и шеф Гинеколошко-акушерског 
одељења. Учествовао је у балканским ратовима, а и носио је у Србију 
санитетски материјал. За време Првог светског рата организовао је бол-
ницу за српске рањенике у Српском учитељском конвикту. Био је упућен 
на фронт у Галицији, а умро је у Новом Саду 1929. године.
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Веселиновић др Војислав из Кикинде је за време Првог светског рата 
доспео у Русију, где је ступио у Добовољачки корпус и са добровољцима 
доспео на Солунски фронт. После рата је радио у Кикинди, Ковачици и 
Суботици, а у Новом Саду је био шеф Одсека за народно здравље при 
Банској управи. Био је и у немачком заробљеништву, потом, после рата, 
у Председништву ГИОНС АПВ-а.

Вучковић др Никола из Новог Сада, лекар социјалног осигурања у 
Новом Саду, учествовао је као добровољац у Првом светском рату.

Гаврић др Ђура из Сремских Лаза код Винковаца, приватни лекар у 
Панчеву, као добровољац прешао је у Србију у време Првог српско-тур-
ског рата. Као војни бегунац није се могао вратити у Аустрију наредних 
20 година, па је био управник Врњачке, Алексиначке и Рибарске бање, а 
радио је и као лекар у разним местима. Био је народни посланик и кан-
дидат за сенатора. Умро је 1919. године у Врњачкој Бањи од упале плућа.

Гајић др Душан из Војке у Срему, општински лекар у Голубинцима 
(Срем), познат по лечењу трахома, као добровољац у балканским рато-
вима служио је у Београду. Умро је 1937. године као срески лекар у 
Сремској Митровици

Грчић др Коста из Руме, након што је радио у Задру, Бечу и Шиду, 
учествовао је као добровољац у Балканским ратовима, на црногорској 
страни.

Гргин др Светозар из Идвора у Банату, после промоције радио је у 
Америци. Учествовао је у Балканским ратовима на црногорској страни. 
После рата био је физикус града Улциња. У време Првог светског рата, на 
путу за Америку, затекао се и остао у Лондону. Тамо је са владиком 
Николајем Велимировићем основао Биро за обавештавање света о срп-
ском националном питању.

Деканић др Ђура из Надаља у Бачкој, још као студент, био је 
заробљен у Русији, где је ступио у Српски добровољачки одред и учест-
вовао на Солунском фронту. По завршетку студија у Прагу и специјали-
зације у Београду био је шеф Гинеколошко-акушерског одељења у 
Великом Бечкереку, а затим у Новом Саду. Умро је у Београду 1977. годи-
не.

Дорословачки др Димитрије из Старог Бечеја, био је добровољац у 
српској војсци у време Првог светског рата.

Јакшић др Жика из Крчедина у Срему је био добровољац у 
Балканским ратовима и у Првом светском рату, када је учествовао на 
разним фронтовима.

Јанковић др Сава из Врањева (Арача) у Банату, шеф Рентгенског 
одељења Опште државне болнице у Београду, учествовао је у балкан-
ским ратовима као добровољац на црногорској страни.

Јовановић др Милан из Српског Елемира, био је заробљен од стране 
Руса у Првом светском рату, где је прешао у Српски добровољачки одред 
и доспео на Солунски фронт.

Јовановић др Милутин Миле из Новог Сада, радио је у Земуну, а за 
време српско-бугарског рата прелазио је у Београд да лечи рањенике и 
болеснике. Умро је у Новом Саду 1893. године.
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Јовановић др Тома из Сремских Карловаца, дерматовенеролог у 
Новом Саду, био је добровољац на Солунском фронту.

Лазаревић др Војин из Панчева је радио на хируршким одељењима 
у Сарајеву, на Цетињу, у Бечу и Београду и био је шеф Гинеколошко-
акушерског одељења у Новом Саду. Из Беча је дошао у Србију и, као 
добровољац у Балканским ратовима, лечио болеснике у Скопљу.

Лазаревић др Ђорђе из Новог Сада, градски лекар у Панчеву, у 
време српско-бугарског рата организовао је Војну болницу у Београду. 
Умро је у Темишвару 1915. године. Двојица његових синова били су лека-
ри.

Мијин др Федор из Меленаца, као студент је добровољно учествовао 
у балканским ратовима, а у Првом светском рату служио је у Загребу као 
резервни војни лекар.

Милићев др Влада из Новог Сада, као студент учествовао је на 
Солунском фронту. После рата је живео и радио у Новом Саду.

Михајловић др Риста из Српског Елемира, као лекар је радио у 
Бечеју, а био је добровољац у Другом српско-турском рату.

Мургулов др Љубомир из Ечке, као лекарски помоћник учествовао 
је добровољно у Другом српско-турском рату. Умро је у Србији као војни 
лекар.

Ненадовић др Љубомир из Краљеваца у Срему, дугогодишњи град-
ски физик у Панчеву, за време српско-бугарског рата био је добровољац 
у Београду. Одликован је Орденом Св. Саве IV степена. За стално је у 
Београд дошао 1903. и већ у дубокој старости прихватио се 1915. године 
дужности општинског лекара у Нишу. Исте године је умро у Београду.

Нешковић др Велизар из Вршца, за време Другог српско-турског 
рата служио је као добровољац у Војним болницама у Београду и Шапцу.

Петровић др Рада из Парага у Бачкој, био је добровољац у српско-
турским ратовима. Умро је као срески лекар у Аранђеловцу 1877.

Пуљо др Атанасије из Земуна, био је шеф Одељења за преломе 
вилица Војних болница у Београду и Нишу. У време балканских и Првог 
светског рата увео је поступак збрињавања максилофацијалних повреда 
у надлежност тима који сачињавају стоматолог и хирург. Основао је 
Стоматолошко одељење, касније Одонтостоматолошку клинику 
Медицинског факултета у Београду. Погинуо је у саобраћајној несрећи у 
Београду 1944. године.

Стејић Штерц др Јован из Черевића у Срему, радио је у Фијуми 
(Ријека), а учествовао је у балканским ратовима као добровољац. Умро је 
као варошки физик у Новом Саду 1926. године.

Субботић др Војислав из Новог Сада, још као студент је добровољ-
но учествовао, као болничар, у оба српско-турска рата. Након студија је 
био шеф Хируршког одељења Општинске болнице у Земуну и Опште 
државне болнице у Београду. Један је од оснивача Медицинског факул-
тета у Београду. Учествовао је у свим српским ослободилачким ратови-
ма, прешао је преко Албаније, а умро је у Београду 1924. године.
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Ћирић др Милош из Црепаје у Банату. Учествовао је као добровољац 
у Првом светском рату и одликован Златном медаљом за ревносну служ-
бу. После рата био је шеф Антитуберкулозног диспанзера у Новом Саду.

Царићевић др Васа из Ирига, лекар у разним пречанским местима, 
као добровољац је учествовао у балканским ратовима и радио у зараз-
ним болницама. Завршио је специјализацију из стоматологије. У Првом 
светском рату је је био интерниран у Дебрецин и радио у болницама у 
Аустроугарској. После 1918. прешао је у Београд и радио у својој приват-
ној стоматолошкој клиници.

Шајковић др Михајло из Панчева је био добровољац у балканским 
ратовима. [16,34,78–81].

Умрли и погинули лекари пречани 
у српским ослободилачким ратовима

Барако др Гавра из Новог Сада умро је 1915. године од пегавца.
Бељански др Светозар из Госпођинаца умро је 1915. године.
Брановачки др Евгеније Ђена из Сенте умро је 1915. од пегавца.
Влајић др Живан из Баваништа у Банату умро је од пегавца 1914. 

године.
Вукадиновић др Радивој из Мошорина умро је исцрпен 1920. године.
Даниловић Нађ др Фрања из Ечке умро је од пегавца 1915. године.
Јанковић др Милутин Мића из Старе Паланке 1916. окончао себи 

живот.
Марић др Димитрије из Рајева Села умро је 1915. године.
Михајловић др Хранислав Бранко из Српског Елемира, умро је 1918. 

године.
Николајевић др Светислав из Нове Градишке од пегавца умро 1915. 

године.
Николић П. Бранко из Михаљеваца од пегавца умро 1915. године.
Николић др Мита из Новог Сада умро је 1916. године.
Петровић др Ђока из Сремске Митровице умро је 1915. године од 

пегавца.
Поморишац др Душан из Вршца од пегавца умро 1915. године.
Попер Самуило, Словак са знацима сепсе умро 1918. године.
Тодоровић др Илија из Сурчина од пегавца умро 1915. године.
Шренг др Ервин из Галиције. Умро је од пегавца 1915. године.

Лекара пречена добровољца у ратовима за ослобођење и осамос-
таљење Србије било је 37. – Њих 17 је умрло, од тога 10 од пегавца 
[16,34,82].
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Пречанске лекарске мисије у Србији

Већ доста рано, а особито у Другом балканском рату 1913. године 
показала се у Србији велика оскудица лекара, нарочито хирурга. Због 
тако тешке ситуације српски Црвени крст је упутио позив и молбу за 
помоћ. Овом позиву су се одмах одзвале две пречанске лекарске мисије, 
једна хрватска и једна аустријска

Хрватску мисију је предводио тада заменик шефа Хируршког 
одељења Осијечке болнице прим. др Ватрослав Флоршиц. У светској 
историји медицине познат је по свом столу за репозицију преломљених 
екстремитета („Балкански оквир“), који је први пут представио 1911. 
године на Првом конгресу за оперативну медицину у Београду.

На челу аустријске мисије је био др Јулије Будисављевић, тада 
хирург са Хируршке клинике у Инсбруку, а касније професор хирургије 
Медицинског факултета у Загребу.

Обе мисије су током свог једномесечног боравка у Београду збриња-
вале рањенике у за њих импровизованим болницама. Сарађивали су 
међусобно, као и са другим страним мисијама и српским лекарима [83].

На крају би се могло поставити питање, шта је мотивисало ове људе 
да након завршених европских медицинских факултета дођу у земљу 
која им не нуди сигурност и у којој се још води рат?

Разумљиво је да су Срби пречани дошли из патриотских побуда да 
помогну своме матичном народу у борби за слободу након вишевеко-
вног робовања.

Остали лекари пречани, углавном словенског порекла (Чеси, 
Словаци, Пољаци), али и они који то нису били, а одрасли су и школова-
ли се у пречанским крајевима где је било и Срба, саосећали су са патња-
ма српског народа и, осећајући се њиховом сабраћом, желели да дају свој 
допринос овој праведној борби, тако што ће пружити своју помоћ у рату, 
али и у миру. Многи од њих су се саживели са српским народом, прими-
ли српско држављанство, неки и посрбили своје име, и у Србији дочека-
ли крај свог радног и животног века.
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